บทที่ 6
การจัดรู ปแบบการแสดงผลเว็บเพจด้ วย CSS
ในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ น อกจากการค านึ ง ถึ ง เนื้ อ หาที่ มี ป ระโยชน์ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว การออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสวยงามโดดเด่นน่า
ใช้ก็เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่จะช่วยสร้างความประทับใจที่ทาให้ผใู ้ ช้กลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์
อีกครั้งในอนาคต ซึ่ งในการสร้างความประทับใจนั้นสามารถทาได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น
การกาหนดให้แสดงผลเว็บ เพจมี ค วามเป็ นหนึ่ ง เดี ย วกันทั้ง เว็บ ไซต์ ทาให้ผูใ้ ช้งานรู ้ สึ ก
เสมือนว่ายังทางานอยูใ่ นหน้าเว็บเพจเดิมไม่ได้มีการย้ายหน้าเว็บเพจ ถึงแม้วา่ ในความเป็ น
จริ งแล้วมีการเปลี่ยนหน้าเว็บเพจในการใช้งานแล้วก็ตาม โดยในการออกแบบเว็บเพจให้มี
ความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันนั้นสามารถกระทาได้ด้วยการใช้ CSS หรื อ Cascading Style Sheet
ในการควบคุ ม การแสดงผลเว็บ เพจ และยังท าให้ขนาดไฟล์ของเว็บ เพจมี ขนาดเล็ ก ลง
เนื่ องจากในการควบคุ มการแสดงผลด้วยการกาหนด Attribute ให้กบั TAG HTML นั้นจะ
ทาให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ เมื่อผูใ้ ช้เข้าใช้งานเว็บเพจจะใช้เวลานานในการโหลดไฟล์แสดงผล
แต่หากมีการใช้ CSS ในการควบคุมการแสดงผลเว็บเพจ จะช่วยทาให้ลดจานวนคาสั่งที่ใช้
ควบคุ ม การแสดงผล ขนาดไฟล์ของเว็บเพจจะมี ขนาดเล็ก เมื่ อเที ย บกับการควบคุ ม การ
แสดงผลโดยไม่มีการใช้ CSS และเวลาในการโหลดไฟล์แสดงผลก็จะน้อยลง
1. ลักษณะทัว่ ไปของ CSS
CSS ย่อมาจากคาว่า Cascading Style Sheet เป็ นภาษาที่ใช้สาหรับจัด รู ปแบบการ
แสดงผลของเว็บไซต์ จากเดิ มในการกาหนดรู ปแบบการแสดงผลจะกาหนดโดยการใช้
TAG HTML ที่ ค วบคุ ม การแสดงผลโดยเฉพาะ หรื อก าหนด Attribute ของ TAG HTML
โดยตรง หากไฟล์ เ ว็บ เพจนั้น มี TAG HTML จ านวนมาก ก็ จ ะมี ค าสั่ ง ที่ ใ ช้ค วบคุ ม การ
แสดงผลมากขึ้นตามจานวนของ TAG HTML แต่ในการใช้งาน CSS นั้นจะการแยกคาสั่งที่
ใช้ควบคุมการแสดงผลของ TAG HTML ออกจากเนื้ อหาที่แสดงบนเว็บเพจโดยเฉพาะและ
สามารถครอบคลุมถึง TAG HTML ที่อยูบ่ นเว็บเพจได้หลาย TAG โดยไม่จาเป็ นที่จะต้องมี
การใช้ TAG HTML ที่ควบคุ มการแสดงผล และไม่ตอ้ งมีการกาหนด Attribute ของ TAG
HTML อีกทั้งยังสามารถปรับปรุ งรู ปแบบการแสดงผลของเอกสารได้สะดวกรวดเร็ วมาก
ขึ้ น และนอกจากนี้ เว็บ เพจยัง มี รู ปแบบการแสดงผลที่ ส อดคล้อ งกัน ทั้ง เว็บ ไซต์ เพราะ
สามารถกาหนดรู ปแบบการแสดงผลให้กบั เว็บเพจหลายๆ เว็บเพจจากคาสั่ง CSS ในไฟล์
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เดี ยวกันได้ สามารถกาหนดรู ปแบบการแสดงผลให้รองรั บการทางานได้หลายเว็บเบราว
เซอร์ และหลากหลายขนาดหน้าจอของอุปกรณ์แสดงผล ซึ่ ง CSS ถูกกาหนดมาตรฐานการ
ใช้งานโดยองค์กรกลางที่เรี ยกว่า World Wide Web Consortium หรื อ W3C
ตัวอย่างของการใช้ TAG HTML เพื่อควบคุมการแสดงผล เช่ นสร้างตารางให้มี
เส้นขอบกว้าง 2PX สี ของเส้นขอบเป็ นสี แดง ระยะห่างของเนื้อหาจากเส้นขอบภายในตาราง
30PX และในแถวแรกคอลัมน์แรกของตารางให้แสดงข้อความมีรูปแบบตัวอักษรเป็ น MS
Sans Serif ตัวอักษรเป็ นสี น้ าเงิน และตัวหนา สามารถเขียน TAG HTML ได้ดงั รู ปที่ 6.1
<TABLE BORDER="2" BORDERCOLOR="RED" CELLPADDING="30PX" >
<TR><TD>
<FONT FACE="MS Sans Serif " COLOR= "BLUE" >
<B>ข้อความ</B>
</FONT>
</TD></TR>
</TABLE>

รู ปที่ 6.1 ตัวอย่างการใช้ TAG HTML เพื่อควบคุมการแสดงผล
จากรู ปที่ 6.1 ตั ว อย่ า งการใช้ TAG HTML เพื่ อ ควบคุ ม การแสดงผล จะ
ประกอบด้วย TAG HTML ดังนี้
- TAG <TABLE> ที่กาหนด Attribute ดังนี้
- BORDER="2" หมายถึงกาหนดให้ตารางมีเส้นขอบกว้าง 2PX
- BORDERCOLOR="RED" หมายถึงกาหนดให้สีของเส้นขอบเป็ นสี แดง
- CELLPADDING="30PX" หมายถึ งกาหนดให้มีระยะห่ างของเนื้ อหาจาก
เส้นขอบภายในตารางเท่ากับ 30PX
- <TR><TD> หมายถึง TAG สร้างแถวและคอลัมน์ในตาราง
- <FONT FACE="MS Sans Serif " COLOR= "BLUE" ><B>ข้ อ ค ว า ม
</B></FONT> คือ TAG HTML กาหนดรู ปแบบการแสดงผลข้อความ
จากตัวอย่างพบว่าจะต้องใช้คาสั่ง TAG HTML กาหนด Attribute เพื่อแสดง
ข้อความในตารางให้มี รูป แบบตามที่ ต้องการ และใช้ TAG HTML เพื่ อก าหนดรู ป แบบ
ตัวอักษรที่ตอ้ งการ หากตารางมีจานวนหลายคอลัมน์ก็จะต้องกาหนด TAG HTML จานวน
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มากขึ้นด้วย ก็จะทาให้ไฟล์เว็บเพจมีขนาดใหญ่ แต่หากถ้าใช้ CSS ในการกาหนดรู ปแบบ
การแสดงผล จะมีการแยกคาสั่งที่ใช้ควบคุมการแสดงผลออกจากเนื้อหา ทาให้ลดคาสั่งที่ใช้
ในการแสดงผลลง จากตัวอย่างข้างต้นสามารถใช้ CSS ควบคุ มการแสดงผลโดยเริ่ ม ต้น
ค าสั่ ง CSS ด้ว ย TAG <STYLE> และจบค าสั่ ง ด้ว ย TAG </STYLE> โดยข้า งใน TAG
<STYLE> จะเป็ นค าสั่ ง ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม การแสดงผลของ TAG HTML ที่ อ ยู่ ใ นเว็ บ เพจ
โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถกระทาได้ดงั รู ปที่ 6.2
<STYLE>
TABLE,TD{
BORDER:2PX SOLID RED;}
TD{
PADDING:30PX;
FONT-FAMILY:"MS Sans Serif";
COLOR:BLUE;
FONT-WEIGHT:BOLD;}
</STYLE>
<TABLE><TR><TD>ข้อความ</TD></TR></TABLE>

รู ปที่ 6.2 ตัวอย่างการคาสั่ง CSS เพื่อควบคุมการแสดงผล
จากรู ปที่ 6.2 ตัวอย่างการใช้คาสั่ง CSS เพื่อควบคุ มการแสดงผล เริ่ มต้นที่ TAG
<STYLE> และใน TAG <STYLE> ประกอบด้วยคาสัง่ ควบคุมการแสดงผล โดยที่
- TABLE,TD คือ Selector ที่ใช้ควบคุม TAG <TABLE> และ TAG <TD> ภายใน
เครื่ องหมาย{ } คื อค าสั่ ง ที่ ใ ช้ค วบคุ ม การแสดงผล ประกอบด้วยค าสั่ ง BORDER:2PX
SOLID RED โดยที่ BORDER หมายถึ งการกาหนด Property เส้นขอบ 2PX SOLID RED
หมายถึงการกาหนด Value ของเส้นขอบกว้าง 2PX รู ปแบบเส้นขอบทึบสี แดง
- TD คือ Selector ที่ใช้ควบคุ ม TAG <TD> ภายในเครื่ องหมาย { } ประกอบด้วย
คาสั่ง
- PADDING:30PX โดยที่ PADDING หมายถึ งระยะห่ างของเนื้ อหาจากเส้ น
ขอบภายในตาราง 30PX
- FONT-FAMILY:"MS Sans Serif" หมายถึงรู ปแบบตัวอักษร MS Sans Serif
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- COLOR:BLUE หมายถึง สี ตวั อักษรเป็ นสี น้ าเงิน
- FONT-WEIGHT:BOLD หมายถึงตัวอักษรเป็ นตัวหนา
จากนั้นก็เป็ น TAG </STYLE> ซึ่งเป็ น TAG ปิ ดคาสั่ง CSS การกาหนดรู ปแบบการ
แสดงผลสามารถครอบคลุมทุกเซลล์ที่อยูใ่ นตาราง ซึ่ งจะแตกต่างจากการใช้ TAG HTML ที่
จะต้องเพิ่ม TAG การแสดงผลควบคุมเนื้อหาทุกเนื้อหา
1.1 รู ปแบบคาสั่ ง CSS
รู ปแบบคาสั่ง CSS ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
(1) Selector คื อ ชื่ อ TAG HTML เช่ น BODY, TABLE, H1, P ฯลฯ เป็ นต้น
หรื อค่าของ Attribute ที่กาหนดให้กบั TAG HTML เช่น ค่าของ Attribute Class หรื อ ค่าของ
Attribute ID ซึ่ งจะเป็ นส่ ว นที่ อ ยู่ก่ อ นเครื่ อ งหมายปี กกา มี ไ ว้ส าหรั บ เพื่ อ ระบุ ถึ ง ส่ วนที่
ต้องการควบคุมการแสดงผล
(2) Declaration คือ คุณสมบัติหรื อรู ปแบบที่ตอ้ งการให้ส่วนที่ ควบคุ มซึ่ งถู ก
ระบุถึงใน Selector แสดงผล เป็ นส่ วนที่อยูภ่ ายในเครื่ องหมายปี กกา ประกอบด้วย Property
และ Value ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ใช้สาหรับกาหนดรู ปแบบการแสดงผลโดยที่
(2.1) Property คือคุณสมบัติหรื อรู ปแบบที่กาหนดให้กบั Selector
(2.2) Value คือค่าที่ กาหนดให้กบั Property ใช้เครื่ องหมาย colon (:) คัน่
ระหว่าง Property และ Value จบคาสั่งใช้เครื่ องหมาย Semi-colon(;)
รู ปแบบการใช้งาน CSS ดังนี้
Selector {
property1: value;
property2: value;
}
ตัวอย่างการเขียน CSS เช่น
TD{
PADDING:30PX;
FONT-FAMILY:"MS Sans Serif";
COLOR:BLUE;
FONT-WEIGHT:BOLD;
}
จากตัวอย่างสามารถอธิ บายได้วา่
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- Selector คือ TD ซึ่งเป็ น TAG HTML แสดงคอลัมน์ในตาราง
- Property และ Value ประกอบด้ว ย Property PADDING มี Value เป็ น
30PX, Property FONT-FAMILY มี Value เป็ น MS Sans Serif, Property COLOR มี Value
เป็ น BLUE และ Property FONT-WEIGHT มี Value เป็ น BOLD จบการกาหนดค่าให้กบั
แต่ละ Property ด้วยเครื่ องหมาย Semi-colon (;)
1.2 การกาหนด Property ให้ กบั Selector
(1) สามารถกาหนด Property ให้กบั Selector ได้มากกว่า 1 Property ด้ายการใช้
เครื่ องหมาย Semi-colon (;) คัน่ ระหว่างการกาหนดค่าของแต่ละ Property เช่ น กาหนดให้
พื้นหลังของเว็บเพจเป็ นสี น้ าเงิ น และให้เนื้ อหาที่อยู่ในเว็บเพจแสดงผลห่ างจากขอบซ้าย
และห่างจากขอบขวาของเบราเซอร์ อย่างละ 15% สามารถสร้างคาสั่ง CSS ได้ดงั รู ปที่ 6.3
<STYLE>
BODY {
BACKGROUND-COLOR: BLUE;
MARGIN-LEFT: 15%; MARGIN-RIGHT: 15%; }
</STYLE>

รู ปที่ 6.3 ตัวอย่างคาสั่ง CSS กาหนด Property ให้กบั แต่ละ Selector มากกว่า 1 Property
(2) ในแต่ละ Selector สามารถใช้คาสั่งการกาหนด Property ร่ วมกันได้ โดยใช้
เครื่ อ งหมาย comma (,) คั่น ระหว่า ง Selector แต่ ถ้า หากต้อ งการก าหนด Property เพี ย ง
บางส่ วนเหมือนกันก็จะแยกส่ วนที่ต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น กาหนดให้ TAG <H1> และ
TAG <H2> มีรูปแบบตัวอักษรเป็ นแบบตัวเอียง แต่ใน TAG <H1> ให้ตวั อักษรเป็ นสี แดง
สามารถสร้างคาสั่ง CSS ได้ดงั รู ปที่ 6.4
<style>
H1, H2 {FONT-STYLE: ITALIC;}
H1{COLOR:RED; }
</style>

รู ปที่ 6.4 ตัวอย่างการใช้คาสั่ง CSS ที่กาหนด Property ร่ วมกันของแต่ละ Selector
1.3 CSS มี คุณสมบัติการถ่ ายทอด
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จากโครงสร้ างของภาษา HTML ประกอบด้ ว ยโครงสร้ าง 3 ส่ วน คื อ
<HTML>…</HTML> และภายใน TAG <HTML> ก็จะประกอบด้วย TAG <HEAD> และ
TAG <BODY> โดยเนื้ อหาที่ แสดงบนเบราวเซอร์ จะอยู่ภ ายใต้ TAG <BODY> ดัง นั้น
TAG HTML ใดก็ตามที่ อยู่ภายใต้ TAG <BODY> ก็จะได้รับคุ ณสมบัติการถ่ ายทอดจาก
TAG <BODY> ด้ว ย เช่ น ก าหนดคุ ณ สมบัติ ใ ห้ TAG <BODY> มี สี ต ัว อัก ษรเป็ นสี แ ดง
ดังนั้น TAG อื่นๆ ที่อยูภ่ ายใต้ TAG <BODY> ก็จะมีสีตวั อักษรเป็ นสี แดงด้วย ตัวอย่างเช่ น
สร้ า งค าสั่ ง CSS ก าหนด Selector เป็ น H2 ซึ่ งหมายถึ ง TAG HTML ที่ เ ป็ น TAG <H2>
กาหนดรู ปแบบตัวอักษรเป็ นตัวเอียง สามารถสร้างคาสั่งได้ดงั รู ปที่ 6.5
<HTML><HEAD><STYLE>
BODY {COLOR: RED; }
H2 { FONT-STYLE: ITALIC;}
</STYLE></HEAD><BODY>
<H1>CONGRATULATIONS</H1> <H2>CONGRATULATIONS</H2>
<DIV>CONGRATULATIONS</DIV>
</BODY></HTML>

รู ปที่ 6.5 ตัวอย่างคาสัง่ CSS ที่มีคุณสมบัติการถ่ายทอด
จากรู ปที่ 6.5 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.6

รู ปที่ 6.6 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์ตวั อย่างรู ปที่ 6.5
จากรู ปที่ 6.6 พบว่าตัวอักษรที่แสดงบนหน้าเว็บเพจมีสีตวั อักษรเป็ นสี แดง ซึ่งได้รับ
คุณสมบัติการถ่ายทอดจากการกาหนดคาสั่งให้กบั TAG <BODY> มีตวั อักษรเป็ นสี แดง
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1.4 การแทรกคาอธิบายในคาสั่ ง CSS
การแทรกค าอธิ บ ายในค าสั่ ง CSS จะใช้เ ครื่ อ งหมาย /* เพื่ อ ก าหนดจุ ด เริ่ ม ต้น
คาอธิบาย และใช้เครื่ องหมาย */ เพื่อกาหนดจุดสิ้ นสุ ดคาอธิ บาย ตัวอย่างดังรู ปที่ 6.7
<STYLE>
/* กาหนดสี ตวั อักษรเป็ นสี ดา ขนาด 14PX */
BODY{ COLOR:#000000;FONT-SIZE:14PX;}
</STYLE>

รู ปที่ 6.7 ตัวอย่างการแทรกคาอธิ บายในคาสั่ง CSS
1.5 การกาหนดคาสั่ ง CSS ให้ กบั เว็บเพจ
การกาหนดคาสั่ง CSSให้กบั เว็บเพจสามารถทาได้ 4 วิธีคือ
(1) แบบ In-line คื อ การก าหนด Attribute Style ให้ ก ับ TAG HTML เพื่ อ ใช้
ส าหรั บ ควบคุ ม การแสดงผลเฉพาะ TAG HTML นั้ น เช่ น ก าหนดให้ TAG <H1> มี สี
ตัวอักษรเป็ นสี น้ าเงิน ขนาดตัวอักษร 20PX สามารถเขียนคาสั่ง TAG HTMLได้ดงั นี้
<H1 STYLE="COLOR:BLUE;FONT-SIZE:20PX">
CONGRATULATIONS
</H1>

แบบ In-line นิยมใช้ควบคุม TAG HTML ที่ตอ้ งการโดยตรงเท่านั้น ไม่นิยมใช้กบั
TAG HTML ทัว่ ไป จะใช้เฉพาะในกรณี ที่จาเป็ น เพราะหากนามาใช้กาหนดการแสดงผล
ของ TAG HTML โดยทัว่ ไปที่อยูใ่ นหน้าเว็บเพจ จะทาให้ไฟล์เว็บเพจมีขนาดใหญ่ เมื่อเปิ ด
หน้าเว็บเพจจะใช้เวลาในการแสดงผลค่อนข้างนาน
(2) แบบใช้ TAG <STYLE> ที่ อ ยู่ภ ายใต้ TAG <HEAD> เหมาะส าหรั บ ใช้
ควบคุมการแสดงผลเฉพาะหน้าเว็บเพจนั้น รู ปแบบการใช้งานดังรู ปที่ 6.8
<HTML><HEAD>
<STYLE>…… คาสัง่ CSS ……</STYLE>
</HEAD><BODY>
…… TAG HTML ……
</BODY></HTML>

รู ปที่ 6.8 ตัวอย่างรู ปแบบการใช้งานคาสัง่ CSS แบบใช้ TAG <STYLE>
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จากรู ป ที่ 6.8 ตัวอย่า งรู ป แบบการใช้ง านคาสั่ง CSS แบบใช้ TAG <STYLE>
หากต้องการก าหนดให้ TAG <H1> มี สี ตวั อัก ษรเป็ นสี น้ า เงิ น และขนาดตัอกั ษร 20PX
สามารถเขียนคาสั่งได้รูปที่ 6.9
<HTML><HEAD>
<STYLE>
H1{
COLOR:BLUE;
FONT-SIZE:20PX; }
</STYLE></HEAD>
<BODY>
<H1>CONGRATULATIONS</H1>
<H2>CONGRATULATIONS</H2>
<DIV>CONGRATULATIONS</DIV> <H1>CONGRATULATIONS</H1>
</BODY></HTML>

รู ปที่ 6.9 ตัวอย่างคาสั่ง CSS แบบใช้ TAG <STYLE>
จากรู ปที่ 6.9 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.10

รู ปที่ 6.10 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์ตวั อย่างรู ปที่ 6.9
จากรู ปที่ 6.10 ข้อความในบรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 4 คือผลจากการใช้ TAG <H1>
ซึ่ งควบคุมการแสดงผลด้วย CSS ในส่ วนของ TAG <HEAD> จึงได้ตวั อักษรเป็ นสี น้ าเงิ น
ขนาด 20PX ส่ วนข้อความในบรรทัดที่ 2 เป็ นข้อความในส่ วนของ TAG <H2> และข้อความ
ในบรรทัดที่ 3 เป็ นข้อความในส่ วนของ TAG <DIV> มีสีตวั อักษรเป็ นสี ดา ซึ่งเป็ นสี พ้นื ฐาน
ของเบราวเซอร์ กาหนดไว้
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(3) แบบใช้ TAG <LINK> ด้วยการสร้างไฟล์ CSS ไว้ตา่ งหาก จากนั้น
เรี ยกใช้ไฟล์ CSS นั้น ด้วย TAG <LINK> ภายใน TAG <HEAD> วิธีการนี้ เหมาะสาหรับ
การควบคุ ม การแสดงผลเว็บ เพจหลายๆ เว็บเพจ และหากต้องการปรั บ แต่ ง ค าสั่ ง CSS
สามารถแก้ไขได้ที่ไฟล์ CSS นั้นโดยตรง รู ปแบบการใช้งานดังรู ปที่ 6.11
<HTML><HEAD>
<LINK REL = "STYLESHEET" TYPE="TEXT/CSS" HREF = "ชื่อไฟล์.CSS">
</HEAD>
<BODY>…… TAG HTML ……</BODY>
</HTML>

รู ปที่ 6.11 ตัวอย่างรู ปแบบการใช้งานคาสั่ง CSS แบบใช้ TAG <LINK>
จากรู ปที่ 6.11 สร้ า งไฟล์ CSS ชื่ อ STYLE.CSS ประกอบด้ ว ยค าสั่ ง CSS ที่
กาหนดให้ TAG <H1> มีสีตวั อักษรเป็ นสี น้ าเงิ น ขนาดตัวอักษร 20PX สามารถเขียนคาสั่ง
ได้ดงั รู ปที่ 6.12
H1{ COLOR:BLUE;
FONT-SIZE:20PX; }

รู ปที่ 6.12 คาสั่ง CSS ในไฟล์ STYLE.CSS
เมื่อสร้างไฟล์ STYLE.CSS จากรู ปที่ 6.12 เรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นสร้างไฟล์เว็บเพจ
เพื่อเรี ยกใช้คาสั่ง CSS จากการใช้ TAG <LINK> ดังรู ปที่ 6.13
<HTML><HEAD>
<LINK REL = "STYLESHEET" TYPE="TEXT/CSS" HREF = "STYLE.CSS">
</HEAD><BODY>
<H1>CONGRATULATIONS</H1>
<H2>CONGRATULATIONS</H2>
<DIV>CONGRATULATIONS</DIV> <H1>CONGRATULATIONS</H1>
</BODY></HTML>

รู ปที่ 6.13 คาสั่ง HTML เรี ยกใช้คาสั่ง CSS จากไฟล์ STYLE.CSS แบบใช้ TAG <LINK>

152
จากรู ปที่ 6.13 เมื่อแสดงผลบนเบราวเซอร์ จะได้ดงั รู ปที่ 6.14

รู ปที่ 6.14 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์คาสั่งรู ปที่ 6.13
จากรู ปที่ 6.14 ข้อความในบรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 4 คือผลจากการใช้ TAG <H1>
ซึ่งมีการควบคุมการแสดงผลด้วยคาสั่ง CSS ในไฟล์ STYLE.CSS
(4) แบบใช้ ค าสั่ ง @IMPORT ด้ว ยการสร้ า งไฟล์ CSS ไว้ต่ า งหาก
จากนั้นเรี ยกใช้ไฟล์ CSS ใน TAG <STYLE> ภายใน TAG <HEAD> ด้วยคาสั่ง @IMPORT
url("ชื่อไฟล์ CSS") วิธีการนี้ เหมาะสาหรับการควบคุมการแสดงผลเว็บเพจด้วยคาสั่ง CSS
จากไฟล์ CSS หลายไฟล์ รู ปแบบการใช้งานดังรู ปที่ 6.15
<HTML>
<HEAD>
<STYLE>
@IMPORT URL("STYLE.CSS");
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>…… TAG HTML ……</BODY>
</HTML>

รู ปที่ 6.15 ตัวอย่างการใช้งานคาสั่ง CSS แบบใช้คาสั่ง @IMPORT
จากรู ปที่ 6.15 หากต้องการควบคุมการแสดงผลด้วยไฟล์ CSS หลายไฟล์ ก็จะเพิ่ม
คาสั่ง @IMPORT ตามไฟล์ CSS ที่ตอ้ งการใช้งาน ตัวอย่างเช่นต้องการใช้งานไฟล์ CSS ชื่อ
STYLE.CSS จากคาสั่งในรู ปที่ 6.12 และไฟล์ CSS ชื่ อ STYLE2.CSS ที่กาหนดให้ TAG
<H2> มี สีตวั อักษรเป็ นสี แดง ขนาดตัวอักษร 18PX ซึ่ งสามารถเขี ยนค าสั่ง CSS ในไฟล์
STYLE2.CSS ดังรู ปที่ 6.16
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H2{
COLOR:RED;
FONT-SIZE:18PX;
}

รู ปที่ 6.16 คาสั่ง CSS ในไฟล์ STYLE2.CSS
เมื่อสร้างไฟล์ SYLE2.CSS จากรู ปที่ 6.16 เรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นสร้างไฟล์เว็บเพจ
เพื่อเรี ยกใช้คาสั่ง CSS จากไฟล์ STYLE.CSS และ STYLE2.CSS ด้วยคาสั่ง @IMPORT
ดังรู ปที่ 6.17
<HTML><HEAD>
<STYLE>
@IMPORT URL("STYLE.CSS");
@IMPORT URL("STYLE2.CSS");
</STYLE></HEAD><BODY>
<H1>CONGRATULATIONS</H1>
<DIV>CONGRATULATIONS</DIV>
</BODY></HTML>

<H2>CONGRATULATIONS</H2>
<H1>CONGRATULATIONS</H1>

รู ปที่ 6.17 คาสั่ง HTML ที่มีการใช้คาสั่ง CSS จากไฟล์ STYLE.CSS และ STYLE2.CSS
แบบใช้คาสั่ง @IMPORT
จากรู ปที่ 6.17 เมื่อแสดงผลบนเบราวเซอร์ จะได้ดงั รู ปที่ 6.18

รู ปที่ 6.18 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์คาสัง่ รู ปที่ 6.17
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จากรู ปที่ 6.18 ข้อความในบรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 4 คือผลจากการใช้ TAG <H1>
ที่ควบคุมการแสดงผลด้วยคาสั่ง CSS จากไฟล์ STYLE.CSS และข้อความในบรรทัดที่ 2
คือผลจากการใช้ TAG <H2> ที่ควบคุมการแสดงผลด้วยคาสั่ง CSS จากไฟล์ STYLE2.CSS
ส่ วนข้อความในบรรทัดที่ 3 จะมี สีตวั อักษรสี ดาเนื่ องจากเป็ นค่าพื้นฐานของเบราวเซอร์
กาหนดไว้
1.6 ลาดับความสาคัญของคาสั่ ง CSS
การกาหนดรู ปแบบการแสดงผลด้วยคาสั่ง CSS ให้กบั หน้าเว็บเพจนั้น สามารถ
กาหนดได้มากกว่าหนึ่ งรู ปแบบ โดยเบราวเซอร์ จะให้ความสาคัญแต่ละรู ปแบบแตกต่างกัน
ล าดับ ความส าคัญ ของค าสั่ ง CSS แต่ ล ะรู ป แบบเรี ย งล าดับ ตามความส าคัญ มากไปหา
ความสาคัญน้อยได้ดงั นี้
(1) การเรี ยกใช้แบบ In-line
(2) การเรี ยกใช้ใน TAG <HEAD>
(3) การเรี ยกใช้ดว้ ย TAG <LINK>
(4) การเรี ยกใช้ดว้ ย คาสั่ง @IMPORT
โดยหากเว็บเพจนั้นมี คาสั่ง CSS ควบคุ มการใช้งานมากกว่าหนึ่ งรู ปแบบ เบราว
เซอร์ จะแสดงผลตามรู ปแบบคาสั่ง CSS ที่มีลาดับความสาคัญมากที่สุดในหน้าเว็บเพจนั้น
แต่ถา้ หากต้องการกาหนดความสาคัญให้กบั คาสั่ง CSS ใดเป็ นพิเศษ สามารถกาหนดด้วย
การใช้คาสั่ง !IMPORTANT ต่อท้ายการกาหนดค่าให้กบั Property เช่นมีการเรี ยกใช้คาสั่ง
CSS แบบใช้ ค าสั่ ง @IMPORT ซึ่ งมี ค วามส าคัญ น้ อ ยกว่ า การเรี ย กใช้ แ บบอื่ น แต่ ห าก
ต้องการให้เบราวเซอร์ แสดงผลตามคาสั่ง CSS ในไฟล์ที่ใช้คาสั่ง @IMPORT จึงเพิ่มคาสั่ง
!IMPORTANT ไว้ต่อท้ายการกาหนดค่าให้กบั Property ตัวอย่างเช่ น สร้ างไฟล์ CSS ชื่ อ
STYLE1.CSS ประกอบด้วยคาสั่ง CSS ที่กาหนดให้ TAG <H1> มีสีตวั อักษรเป็ นสี น้ าเงิ น
โดยเพิ่มคาสั่ง !IMPORTANT ต่อท้าย และกาหนดให้ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 20PX สามารถ
เขียนคาสั่ง CSS ในไฟล์ STYLE1.CSS ได้ดงั รู ปที่ 6.19
H1{
COLOR:BLUE!IMPORTANT;
FONT-SIZE:20PX;
}

รู ปที่ 6.19 คาสั่ง CSS ในไฟล์ STYLE1.CSS ที่มีการเพิ่มคาสั่ง !IMPORTANT ต่อท้าย
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เมื่อสร้างไฟล์ STYLE1.CSS ดังรู ปที่ 6.19 เรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นสร้างไฟล์เว็บเพจ
และกาหนดคาสั่ง CSS แบบ In-Line ให้กบั TAG <H1> ให้มีสีตวั อักษรเป็ นสี ชมพู และมี
เรี ยกใช้ CSS แบบใช้คาสัง่ @IMPORT ดังรู ปที่ 6.20
<HTML><HEAD>
<STYLE>
@IMPORT URL("STYLE1.CSS");
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1 STYLE="COLOR:PINK;">CONGRATULATIONS</H1>
<H2>CONGRATULATIONS</H2>
<DIV>CONGRATULATIONS</DIV>
<H1>CONGRATULATIONS</H1>
</BODY></HTML>

รู ปที่ 6.20 ตัวอย่างการใช้คาสั่ง CSS แบบต่างๆ
จากรู ปที่ 6.20 เมื่อแสดงผลทางเบราวเซอร์ จะได้ดงั รู ปที่ 6.21

รู ปที่ 6.21 การแสดงผลบนเบราวเซอร์จากไฟล์คาสั่งรู ปที่ 6.20
จากรู ปที่ 6.21 พบว่าข้อความในบรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 4 คือผลจากการใช้ TAG
<H1> ซึ่ งมี ก ารควบคุ ม การแสดงผลด้ว ย CSS ในไฟล์ STYLE1.CSS ที่ มี ก ารเพิ่ ม ค าสั่ ง
!IMPORTANT ถึงแม้วา่ ใน TAG HTML จะมีการกาหนด CSS แบบ In-Line แล้วก็ตาม
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1.7 การกาหนดหน่ วยในคาสั่ ง CSS
ในการแสดงผลในหน้าเว็บเพจนั้น การกาหนดขนาดของสิ่ งต่างๆ ที่แสดงผลนั้น
หน่วยที่ใช้กาหนดขนาดถือว่าเป็ นเรื่ องสาคัญ เช่นการกาหนดขนาดความสู งและความกว้าง
ของรู ปภาพ ตาราง กล่องข้อความ หรื อฟอร์ มรับข้อมูล โดยการกาหนดหน่วยในคาสั่ง CSS
ประกอบด้วยดังนี้
- PX ย่อมาจาก PIXEL เป็ นการกาหนดขนาดโดยใช้จุดสี
- EM ย่อมาจาก EM DASH เป็ นการวัดความกว้างเทียบกับความกว้างของตัวอักษร
M ที่เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ ตามชนิดตัวอักษรที่ใช้งาน
- EX ย่อมาจาก X-height เป็ นการวัดเทียบกับความสู งของตัว x ที่เป็ นตัวพิมพ์เล็ก
ตามชนิดของตัวอักษรที่ใช้งาน
- MM ย่อมาจาก Milliliter หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
- CM ย่อมาจาก Centimeter หน่วยเป็ นเซนติเมตร
- IN ย่อมาจาก Inch หน่วยเป็ นนิ้ว
- PT ย่อมาจาก Point
โดยที่หน่วยวัด PX, EM และ EX เป็ นหน่วยวัดที่เทียบกับสิ่ งอื่นไม่ใช่หน่วยตายตัว
1.8 การกาหนดสี ใน CSS
การก าหนดสี ด้ว ยค าสั่ ง CSS จะใช้รู ป แบบเช่ น เดี ย วกับ การก าหนดสี ใ นภาษา
HTML คือ สามารถกาหนดได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1) การระบุชื่อสี ในภาษาอังกฤษ
2) ใช้ฟังก์ชนั่ rgb( )
3) ระบุในรู ปแบบเลขฐานสิ บหกนาหน้าด้วยเครื่ องหมาย #
2. ชนิดของ Selector ใน CSS
การกาหนดรู ปแบบการแสดงผลด้วย CSS นั้น สามารถกาหนดชนิดของ Selector ที่
ใช้ควบคุมการแสดงผลได้หลากหลายรู ปแบบตาม TAG ของ HTML ดังนี้
(1) Class Selectors
(2) ID Selectors
(3) The Universal Selector
(4) Attribute Selectors
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2.1 Class Selectors
การประกาศ Class Selectors จะเริ่ มต้นด้วยเครื่ องหมาย . แล้วตามด้วยชื่อของ Class
ใน TAG HTML ที่อยู่ใน TAG <BODY> ของเว็บเพจที่ตอ้ งการควบคุม การแสดงผล โดย
ชื่ อ Class สามารถเป็ นตัวอักษร ตัวเลข เครื่ องหมาย -, _ ได้เท่านั้น การใช้ Class Selectors
ใน TAG HTML 1 TAG สามารถใช้ Class Selector ควบคุ ม การแสดงผลได้ห ลาย Class
Selectors
ตัวอย่าง เช่ นกาหนดคาสั่ง CSS ควบคุ มการแสดงผล TAG HTML ที่มี Class ชื่ อ
FONT1 ก าหนดให้ มี ต ัว อัก ษรสี ด า และขนาดตัว อัก ษร 50PX และ Class ชื่ อ FONT2
กาหนดให้มีตวั อักษรสี เขียว และรู ปแบบตัวอักษรเอียง คาสั่งดังรู ปที่ 6.22
<STYLE>
.FONT1{ COLOR:BLACK; FONT-SIZE:50PX; }
.FONT2{ COLOR:GREEN;FONT-STYLE: ITALIC; }
</STYLE>

รู ปที่ 6.22 ตัวอย่างการกาหนด CSS แบบ Class Selectors
จากรู ปที่ 6.22 นาไปใช้งานกับคาสั่ง HTML ได้ดงั คาสั่งดังรู ปที่ 6.23
<HTML><HEAD>
<STYLE>
.FONT1{ COLOR:BLACK; FONT-SIZE:50PX; }
.FONT2{ COLOR:GREEN;FONT-STYLE: ITALIC; }
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1 CLASS="FONT1">CONGRATULATIONS</H1>
<DIV>CONGRATULATIONS</DIV>
<DIV CLASS="FONT1 FONT2">CONGRATULATIONS</DIV>
</BODY></HTML>

รู ปที่ 6.23 ตัวอย่างการใช้งานการกาหนด CSS แบบ Class Selectors
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จากรู ปที่ 6.23 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.24

รู ปที่ 6.24 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์คาสั่งในรู ปที่ 6.23
จากรู ปที่ 6.24 พบว่า
- ข้อความในบรรทัดที่ 1 คือผลจากการใช้ TAG <H1> ที่กาหนด Attribute Class
เป็ น FONT1 ดังนั้นเมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ตวั อักษรเป็ นสี ดาและขนาด 50PX
- ข้อความในบรรทัดที่ 2 คือผลจากการใช้ TAG <DIV> ที่ไม่ได้กาหนด Attribute
Class ดังนั้นเมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จึงมี ตวั อักษรสี ดาขนาดปกติ ตามค่าพื้นฐาน
ที่เบราวเซอร์ กาหนดไว้
- ข้อ ความในบรรทัด ที่ 3 คื อ ผลจากการใช้ TAG <DIV> ตัว ที่ ส องที่ ก าหนด
Attribute Class เป็ น FONT1 และ FONT2 ดัง นั้น เมื่ อ แสดงผลผ่ า นทางเบราวเซอร์ จึ ง มี
คุณสมบัติที่กาหนดไว้ท้ งั Class FONT1 และ FONT2 ซึ่ งก็คือสี ตวั อักษรสี เขียว ขนาด 50PX
และรู ปแบบตัวอักษรเอียง
2.2 ID Selectors
การประกาศ ID Selectors จะเริ่ มต้นด้วยเครื่ องหมาย # แล้วตามด้วยชื่อของ ID ใน
TAG HTML ที่อยูใ่ น TAG <BODY> ของเว็บเพจที่ตอ้ งการควบคุมการแสดงผล โดยที่ ชื่อ
ID สามารถเป็ นตัวอักษร ตัวเลข เครื่ องหมาย -, _ ได้เท่านั้น การใช้ ID Selectors ใน TAG
HTML 1 TAG สามารถใช้ ID Selectors ได้เ พี ย ง 1 เท่ า นั้น ซึ่ งแตกต่ า งจากการใช้ Class
Selectors ที่สามารถมีได้หลาย Class Selectors
ตัว อย่ า ง เช่ น ก าหนดค าสั่ ง CSS ควบคุ ม การแสดงผล TAG HTML ที่ มี ID ชื่ อ
SHOW1 ให้มีสีตวั อักษรเป็ นสี น้ าเงิน ขนาดตัวอักษร 20PX คาสัง่ ดังรู ปที่ 6.25
<STYLE>#SHOW1{ COLOR:BLUE;FONT-SIZE:20PX;}</STYLE>

รู ปที่ 6.25 ตัวอย่างการกาหนด CSS แบบ ID Selectors
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จากรู ปที่ 6.25 กาหนดให้มีการเรี ยกใช้ Attribute ID SHOW1 ใน TAG <H1>, TAG
<DIV> และ TAG <INPUT> คาสั่งรู ปที่ 6.26
<HTML><HEAD>
<STYLE>
#SHOW1{ COLOR:BLUE;FONT-SIZE:20PX;}
</STYLE></HEAD><BODY>
<H1 ID="SHOW1">CONGRATULATIONS</H1>
<DIV>CONGRATULATIONS</DIV>
<DIV ID="SHOW1">CONGRATULATIONS</DIV>
<INPUT TYPE="TEXT" ID="SHOW1">
</BODY></HTML>

รู ปที่ 6.26 ตัวอย่างการใช้งานการกาหนด CSS แบบ ID Selectors
จากรู ปที่ 6.26 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.27

รู ปที่ 6.27 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์คาสั่งในรู ปที่ 6.26
จากรู ปที่ 6.27 พบว่า
- ข้อความในบรรทัดที่ 1คือผลจากการใช้ TAG <H1> ที่กาหนด Attribute ID เป็ น
SHOW1 ดังนั้นเมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะมีตวั อักษรเป็ นสี น้ าเงินและขนาด 20PX
- ข้อความในบรรทัดที่ 2 คือผลจากการใช้ TAG <DIV> ที่ไม่ได้กาหนด Attribute
ID ดังนั้นเมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จึงมีตวั อักษรสี ดาขนาดปกติ
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- ข้อ ความในบรรทัด ที่ 3 คื อ ผลจากการใช้ TAG <DIV> ตัว ที่ ส องที่ ก าหนด
Attribute ID เป็ น SHOW1 ดังนั้นเมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ ได้มีสีตวั อักษรสี น้ าเงิ น
และขนาด 20PX
- กล่ อ งข้ อ ความในบรรทัด ที่ 4 คื อ ผลจากการใช้ TAG <INPUT> ที่ ก าหนด
Attribute ID เป็ น SHOW1 เมื่อป้ อนข้อมูลในกล่องข้อความจึงมีสีตวั อักษรเป็ นสี น้ าเงินและ
ขนาด 20PX
2.3 The Universal Selectors
การประกาศ The Universal Selectors จะใช้เครื่ องหมาย * ซึ่งหมายถึงการควบคุม
การแสดงผลของ TAG HTML ทุกตัวที่อยูภ่ ายในหน้าเว็บเพจ
ตัวอย่างเช่ น กาหนดให้การแสดงผลวัตถุที่อยูบ่ นหน้าเว็บเพจมีเส้นขอบแบบทึบ
กว้าง 1PX สี ดา คาสัง่ ดังรู ปที่ 6.28
<STYLE>
* { BORDER: 1PX SOLID BLACK; }
</STYLE>

รู ปที่ 6.28 ตัวอย่างการกาหนด CSS แบบ The Universal Selectors
จากรู ปที่ 6.28 นาไปใช้งานกับคาสั่ง HTML ได้ดงั คาสั่งดังรู ปที่ 6.29
<HTML><HEAD><STYLE>
* { BORDER: 1PX SOLID BLACK; }
#SHOW1{ COLOR:BLUE;FONT-SIZE:20PX;}
</STYLE></HEAD>
<BODY>
<H1 ID="SHOW1">CONGRATULATIONS</H1>
<DIV>CONGRATULATIONS</DIV>
<DIV ID="SHOW1">CONGRATULATIONS</DIV>
<INPUT TYPE="TEXT" ID="SHOW1">
</BODY></HTML>

รู ปที่ 6.29 ตัวอย่างการใช้งานการกาหนด CSS แบบ The Universal Selectors
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จากรู ปที่ 6.29 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.30

รู ปที่ 6.30 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์ตวั อย่างรู ปที่ 6.29
จากรู ป ที่ 6.30 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จ ากไฟล์ ค าสั่ ง ในรู ป ที่ 6.29 พบว่า
ข้อความ หรื อกล่องข้อความที่แสดงบนหน้าเว็บเพจไม่ว่าจะใช้ TAG HTML ใดก็ตามจะมี
เส้นขอบแบบทึบขนาด 1PX สี ดา ซึ่ งเป็ นผลมาจากการกาหนด CSS ควบคุมแสดงผล แบบ
The Universal Selectors
2.4 Attribute Selectors
เป็ นการควบคุ ม การแสดงผลด้วยการก าหนด Selector จาก Attribute ของ TAG
HTML โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
2.4.1 CSS [Attribute] Selectors คื อการกาหนด Selectors โดยใช้ Attribute ที่
กาหนดให้กบั TAG HTML รู ปแบบการใช้งานคือ TAG HTML [Attribute]{คาสั่ง CSS;}
ตัวอย่างกาหนดสี พ้ืนหลังสี เหลืองให้กบั TAG HTML ที่กาหนด Attribute ID
ดังรู ปที่ 6.31
<HTML><HEAD><STYLE>
DIV[ID] { BACKGROUND-COLOR: YELLOW;}
</STYLE></HEAD><BODY>
<H1 ID="SHOW1">CONGRATULATIONS</H1>
<DIV>CONGRATULATIONS</DIV>
<DIV ID="SHOW1">CONGRATULATIONS</DIV>
<INPUT TYPE="TEXT" ID="SHOW1">
</BODY></HTML>

รู ปที่ 6.31 ตัวอย่างการคาสั่ง CSS แบบกาหนด Selector จากการกาหนด [Attribute]
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จากรู ปที่ 6.31 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.32

รู ปที่ 6.32 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์ตวั อย่างรู ปที่ 6.31
จากรู ปที่ 6.32 พบว่าข้อความในบรรทัดที่ 1 และ บรรทัดที่ 2 มีพ้ืนหลังเป็ นสี ขาว
เพราะเกิดจากการใช้ TAG <H1> และ TAG <DIV> ที่ไม่ได้อยูใ่ นเงื่อนไขของคาสั่ง CSS ที่
กาหนดให้ TAG <DIV> ที่มีการกาหนด Attribute ID มีพ้ืนหลังเป็ นสี เหลื อง ส่ วนข้อความ
ในบรรทัดที่ 3 จะมีพ้ืนหลังเป็ นสี เหลือง เป็ นผลมาจากการใช้ TAG <DIV> ที่มีการกาหนด
Attribute ID
2.4.2 CSS [Attribute="value"] คือการกาหนด Selectors โดยใช้ Attribute และ
ค่าของ Attribute ที่กาหนดให้กบั TAG HTML รู ปแบบการใช้งานคือ
TAG HTML [Attribute="value";]{คาสั่ง CSS;}
ตัวอย่างเช่ นกาหนดรู ปแบบสี พ้ืนหลังสี น้ าเงิ นให้กบั TAG HTML ที่ กาหนด
Attribute ID ที่มีค่าเท่ากับ SHOW1 ดังรู ปที่ 6.33
<HTML><HEAD><STYLE>
#SHOW1{ COLOR:BLUE;FONT-SIZE:20PX;}
DIV[ID] { BACKGROUND-COLOR: YELLOW;}
[ID="SHOW1"] {BACKGROUND-COLOR:SKYBLUE;}
</STYLE></HEAD><BODY>
<H1 ID="SHOW1">CONGRATULATIONS </H1> <DIV>CONGRATULATIONS</DIV>
<DIV ID="SHOW1">CONGRATULATIONS</DIV>
<INPUT TYPE="TEXT" ID="SHOW1">
</BODY></HTML>

รู ปที่ 6.33 ตัวอย่างคาสั่ง CSS แบบกาหนด Selectors จาก Attribute และค่าของ Attribute
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จากรู ปที่ 6.33 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.34

รู ปที่ 6.34 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์ตวั อย่างรู ปที่ 6.33
จากรู ปที่ 6.34 พบว่าข้อความในบรรทัดที่ 1 และกล่องข้อความในบรรทัดที่ 4 มีพ้นื
หลัง เป็ นสี ฟ้ า เพราะเกิ ด จากการใช้ TAG <H1> และ TAG <INPUT> ที่ มี ก ารก าหนด
Attribute ID มีค่าเท่ากับ SHOW1 ส่ วนข้อความในบรรทัดที่ 3 มีพ้ืนหลังเป็ นสี เหลื อง เกิ ด
จากการใช้ TAG <DIV> ที่ มี ก ารก าหนด Attribute ID ซึ่ ง ตรงกับ เงื่ อนไขของค าสั่ ง CSS
DIV[ID] ที่ ก าหนดให้ มี พ้ื นหลั ง เป็ นสี เหลื องซึ่ งมี คุ ณสมบั ติ เ จาะจงกว่ า ค าสั่ ง
[ID="SHOW1"] ซึ่ งไม่ได้ระบุ Selector เจาะจง
3. การกาหนด Property ควบคุมการแสดงผล
3.1 การกาหนด Property แสดงผลข้ อความ
ในภาษา HTML Version 5 ได้มีการยกเลิกการใช้งาน TAG <FONT> ซึ่งเป็ น TAG
ที่ใช้สาหรับควบคุมการแสดงผลข้อความ โดยมีการใช้คาสั่ง CSS แทน อีกทั้งการใช้งาน
TAG <FONT> มี ความยุ่งยากเพราะต้องใช้ TAG <FONT> ทุ กครั้ งที่ ตอ้ งการควบคุ ม การ
แสดงผลข้อความ แต่ หากใช้ CSS จะสะดวกรวดเร็ วกว่า เนื่ องจากสามารถควบคุ มการ
แสดงผลได้ทวั่ ถึงทั้งเว็บเพจ ทาให้ไฟล์เว็บเพจมีขนาดเล็ก ลงและการเขียนคาสั่งไม่วุ่นวาย
การใช้งานคาสัง่ CSS ควบคุมการแสดงผลข้อความสามารถกาหนด Property ได้ดงั นี้
ตารางที่ 6.1 การกาหนด Property ให้กบั คาสั่ง CSS ควบคุมการแสดงผลข้อความ
Property
FONT-FAMILY

ค่ าทีก่ าหนดให้
ชื่อชนิด
ตัวอักษร

ความหมาย
กาหนดชนิดตัวอักษร หากชนิดตัวอักษรมีช่องว่างจะ
ระบุภายใต้ใช้เครื่ องหมาย “” หรื อ ‘’ เช่น
FONT-FAMILY:"COURIER NEW";
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ตารางที่ 6.1 (ต่ อ)
Property
FONT-SIZE

ค่ าทีก่ าหนดให้
ค่าตัวเลข/
MEDIUM/
XX-SMALL/
X-SMALL/
SMALL/
LARGE/
X-LARGE/
XX-LARGE/
SMALLER/
LARGER/
LENGTH/
INITIAL/
INHERIT

FONT-WEIGHT

NORMAL/
BOLD/
BOLDER/
LIGHTER/
100/200/300/
400/500/600/
700/800/900/
INITIAL/
INHERIT

ความหมาย
กาหนดขนาดตัวอักษร
- ค่าตัวเลขแล้วตามด้วยหน่วยที่ตอ้ งการเช่น
FONT-SIZE:2EM;
- หากมีการกาหนดขนาดตัวอักษรปกติไว้แล้วต้องการ
แสดงตัวอักษรให้มีขนาดแตกต่างจากตัวอักษรปกติที่
กาหนดไว้สามารถระบุแบบสัมพันธ์ได้คือ
- MEDIUM
- XX-SMALL
- X-SMALL
- SMALL
- LARGE
- X-LARGE
- XX-LARGE
- SMALLER
- LARGER
- LENGTH
- INITIAL คือค่าเริ่ มต้นของเบราวเซอร์
- INHERIT คือสื บทอดคุณสมบัติจากองค์ประกอบหลัก
กาหนดความหนาของตัวอักษร
- NORMAL คือตัวอักษรปกติ
- BOLD คือตัวอักษรหนา
- หากมีการกาหนดตัวอักษรปกติไว้สามารถกาหนด
ความหนาของตัวอักษรเทียบกับตัวอักษรปกติ สามารถ
ระบุแบบสัมพันธ์ได้คือ BOLDER คือตัวหนากว่าปกติ
หรื อ LIGHTER คือมีความหนาน้อยกว่าตัวอักษรปกติ
- ตัวเลข 100 ถึง 900 คือระดับความหนาจากน้อยไป
มาก
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ตารางที่ 6.1 (ต่ อ)
Property
FONT-STYLE

COLOR
TEXTDECORATION

TEXT-ALIGN

LINE-HEIGHT

ค่ าทีก่ าหนดให้
NORMAL/
ITALIC/
OBLIQUE/
INITIAL/
INHERIT

ความหมาย
กาหนดรู ปแบบตัวอักษร
- NORMAL คือตัวอักษรปกติไม่เอียง
- ITALIC คือตัวอักษรเอียง
- OBLIQUE คือตัวอักษรเอียง
- INITIAL คือค่าเริ่ มต้นของเบราวเซอร์
- INHERIT คือสื บทอดคุณสมบัติจาก TAG HTML ที่
เป็ นองค์ประกอบหลัก
สี
กาหนดสี ให้กบั ตัวอักษร
NONE/
กาหนดการขีดเส้นให้กบั ข้อความ โดยที่
UNDERLINE/ - NONE หมายถึงไม่แสดงขีดเส้นใต้ขอ้ ความ
OVERLINE/ - UNDERLINE หมายถึงแสดงขีดเส้นใต้ขอ้ ความ
LINE- OVERLINE หมายถึงแสดงขีดเส้นบนข้อความ
THROUGH - LINE-THROUGH หมายถึงการขีดเส้นทับข้อความ
LEFT/RIGHT/ กาหนดตาแหน่งการจัดวางข้อความโดยที่
CENTER/ - LEFT คือข้อความชิดซ้าย
JUSTIFY
- RIGHT คือข้อความชิดขวา
- CENTER คือข้อความอยูต่ รงกลาง
- JUSTIFY คือการกระจายข้อความให้ตรงกันทั้งแนว
ขอบซ้ายและขวา
NORMAL/ การกาหนดความสู งของบรรทัดที่แสดงผลข้อความ
ตัวเลข

จากตารางที่ 6.1 ตัวอย่างเช่นกาหนดให้ขอ้ ความในหน้าเว็บเพจ มีชนิดตัวอักษรเป็ น
"Courier New" มี ข นาดตัวอัก ษรเป็ น 2EM มี ความหนาของตัวอัก ษรเป็ น 900 มี รูปแบบ
ตัวอักษรเป็ นตัวเอียง สี ตวั อักษรเป็ นสี แดง มีการขีดเส้นใต้ขอ้ ความ กาหนดตาแหน่งการจัด
วางข้อความอยูต่ รงกลางหน้าเว็บเพจ และกาหนดความสู งของบรรทัดที่แสดงผลข้อความ
เท่ากับ 2.5EM ดังรู ปที่ 6.35
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<HTML><HEAD><STYLE>
BODY{
FONT-FAMILY:"COURIER NEW";
FONT-SIZE:2EM;
FONT-WEIGHT:900;
FONT-STYLE:ITALIC;
COLOR:RED;
TEXT-DECORATION:UNDERLINE;
TEXT-ALIGN:CENTER;
LINE-HEIGHT:2.5EM;
}</STYLE></HEAD><BODY>
<H1>CONGRATULATIONS </H1>
<DIV>CONGRATULATIONS</DIV>
</BODY></HTML>

รู ปที่ 6.35 ตัวอย่างการคาสัง่ CSS กาหนด Property ควบคุมการแสดงผลข้อความ
จากรู ปที่ 6.35 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.36

รู ปที่ 6.36 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์ตวั อย่างรู ปที่ 6.35
จากรู ปที่ 6.36 พบว่าข้อความในบรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 2 มีรูปแบบการแสดงผล
ดังคาสั่ง CSS ที่กาหนดไว้ใน Selector BODY จากรู ปที่ 6.35
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3.2 การกาหนด Property ควบคุมการแสดงผลพืน้ หลัง
พื้นหลังของเว็บเพจถื อว่าเป็ นสาคัญส่ วนหนึ่ งที่ช่วยทาให้เนื้ อหามี ความน่ าสนใจ
มากยิ่งขึ้น สามารถใช้คาสั่ง CSS ควบคุมการแสดงผลพื้นหลังโดยการกาหนด Property ได้
ดังตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 การกาหนด Property ให้กบั คาสั่ง CSS ควบคุมการแสดงผลพื้นหลัง
Property
BACKGROUND
-COLOR
BACKGROUND
-IMAGE
BACKGROUND
-REPEAT

ค่ าทีก่ าหนดให้
สี
URL("ชื่อไฟล์")

คาอธิบาย
กาหนดสี พ้นื หลัง

กาหนดภาพพื้นหลัง โดยระบุชื่อชื่อไฟล์รูปภาพที่
ต้องการ
REPEAT/
กาหนดการแสดงซ้ าภาพพื้นหลังโดยที่
NO-REPEAT/
- REPEAT คือการแสดงซ้ าทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
REPEAT-X/
- NO-REPEAT คือไม่แสดงซ้ า
REPEAT-Y
- REPEAT-X คือการแสดงซ้ าแนวนอน
- REPEAT-Y คือการแสดงซ้ าแนวตั้ง
BACKGROUND
LEFT TOP/
กาหนดตาแหน่งการจัดวางภาพพื้นหลังใน
-POSITION
LEFT CENTER/ แนวนอนและ แนวตั้งของขอบเบราวเซอร์ โดยที่
LEFT BOTTOM/ - LEFT TOP คือชิดซ้ายติดขอบบน
RIGHT TOP/
- LEFT CENTER คือชิดซ้ายตรงกลางแนวตั้ง
RIGHT CENTER/ - LEFT BOTTOM คือชิดซ้ายติดขอบล่าง
RIGHT BOTTOM/ - RIGHT TOP คือชิดขวาติดขอบบน
CENTER TOP/
- RIGHT CENTER คือชิดขวา แนวตั้ง
CENTER CENTER/ - RIGHT BOTTOM คือชิดขวาติดขอบล่าง
CENTER BOTTOM/ - CENTER TOP คือตรงกลางแนวนอนติดขอบบน
X% Y%/
- CENTER CENTER คือตรงกลางแนวนอนและ
X Y/
แนวตั้ง
INITIAL
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ตารางที่ 6.2 (ต่อ)
Property

ค่ าทีก่ าหนดให้

BACKGROUNDATTACHMENT

SCROLL/
FIXED

คาอธิบาย
- CENTER BOTTOM คือตรงกลางแนวนอนและติด
ขอบล่าง
- X% Y% คือการกาหนดระยะห่างเป็ นแบบค่าร้อยละ
โดย X% คือ ร้อยละที่ห่างจากขอบซ้ายไปขอบขวา
และ Y% คือร้อยละที่ห่างจากขอบบนไปขอบล่าง
- X Y คือ X คือการกาหนดระยะห่างเป็ นค่าตัวเลข
โดย X คือระยะที่ห่างจากขอบซ้ายไปขอบขวาและ
Y คือระยะที่ห่างจากขอบบนไปขอบล่าง
- INITIAL คือ ค่าเริ่ มต้นของเบราวเซอร์
กาหนดการเลื่อนภาพพื้นหลัง
- SCROLL คือให้ภาพพื้นหลังเลื่อนตามการเลื่อนเมาส์
- FIXED คือภาพพื้นหลังไม่เลื่อนตามการเลื่อนเมาส์

จากตารางที่ 6.2 การกาหนด Property ควบคุ มการแสดงผลพื้นหลังสามารถใช้ได้
กับพื้นหลังของเว็บเพจ พื้นหลังของข้อความ พื้นหลังของกล่องข้อความ พื้นหลังของตาราง
เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น
- กาหนดพื้นหลังเว็บเพจเป็ นสี เหลือง และมีรูปภาพชื่อ IMG.JPG เป็ นพื้นหลัง
กาหนดให้ไม่แสดงซ้ าภาพพื้นหลัง และภาพพื้นหลังวางในตาแหน่งชิดขอบขวาและติดขอบ
ล่าง
- กาหนดพื้นหลังข้อความใน TAG <H1> เป็ นสี ส้ม
- กาหนดพื้นหลังข้อความใน TAG <DIV> เป็ นสี ฟ้า
- กาหนดพื้นหลังตารางด้วย รู ปภาพชื่อ IMG.JPG
- กาหนดพื้นหลังกล่องข้อความใน TAG <INPUT> เป็ นสี ชมพู
- กาหนดพื้นหลังให้ ID Selector ชื่อ CELL มีพ้นื หลังเป็ นสี ขาว
- กาหนดพื้นหลังให้ Class Selector ชื่อ BTN ให้มีพ้นื หลังเป็ นสี น้ าทะเล
สามารถสร้างคาสัง่ CSS ดังรู ปที่ 6.37
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<HTML><HEAD><STYLE>
BODY{BACKGROUND-COLOR:YELLOW; BACKGROUND-IMAGE:URL("IMG.JPG");
BACKGROUND-REPEAT:NO-REPEAT; BACKGROUND-POSITION:RIGHT BOTTOM;}
H1{BACKGROUND-COLOR:ORANGE;}
DIV{BACKGROUND-COLOR:SKYBLUE;}
TABLE{BACKGROUND-IMAGE:URL("IMG.JPG");}
INPUT{BACKGROUND-COLOR:PINK;}
#CELL{BACKGROUND-COLOR:WHITE;}
.BTN{BACKGROUND-COLOR:AQUA;}
</STYLE></HEAD><BODY>
<H1>CONGRATULATIONS </H1>
<DIV>CONGRATULATIONS</DIV><BR>
<TABLE>
<TR><TD>ป้ อน USERNAME </TD><TD>ป้ อน PASSWORD </TD></TR>
<TR><TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="USERNAME"></TD>
<TD><INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="PASS"></TD></TR>
<TR><TD ID="CELL" COLSPAN="2">
<INPUT TYPE="SUBMIT" CLASS="BTN" VALUE="OK">
<INPUT TYPE="RESET" CLASS="BTN" VALUE="CANCEL"></TD></TR>
</TABLE></BODY></HTML>

รู ปที่ 6.36 ตัวอย่างการคาสัง่ CSS กาหนด Property ควบคุมการแสดงผลพื้นหลัง
จากรู ปที่ 6.36 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.37

รู ปที่ 6.37 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์ตวั อย่างรู ปที่ 6.36
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จากรู ปที่ 6.37 พบว่า
- พื้นหลังของเว็บเพจเป็ นสี เหลือง และมีรูปภาพชื่อ IMG.JPG เป็ นภาพพื้นหลังโดย
วางไว้ในตาแหน่งชิดขอบและติดขอบล่างของเบาวเซอร์ โดยไม่แสดงซ้ าภาพพื้นหลัง
- ข้อความในบรรทัดที่ 1 มี พ้ื นหลัง เป็ นสี ส้ ม คื อผลจากการใช้ TAG <H1> ซึ่ ง
ควบคุมการแสดงผลด้วยคาสั่ง CSS ให้มีพ้นื หลังเป็ นสี ส้ม
- ข้อความในบรรทัดที่ 2 มี พ้ืนหลังเป็ นสี ส้ม คื อผลจากการใช้ TAG <DIV> ซึ่ ง
ควบคุมการแสดงผลด้วยคาสั่ง CSS ให้มีพ้นื หลังเป็ นสี ฟ้า
- ข้อความในบรรทัดที่ 3 คือผลการใช้ TAG <TABLE> ซึ่ งควบคุ มการแสดงผล
ด้วยคาสัง่ CSS ให้มีพ้นื หลังเป็ นรู ปภาพชื่อ IMG.JPG
- กล่ อ งข้อ ความในบรรทัด ที่ 4 คื อ ผลการใช้ TAG <INPUT> ซึ่ งควบคุ ม การ
แสดงผลด้วยคาสั่ง CSS ให้มีพ้นื หลังเป็ นสี ชมพู
- ปุ่ ม OK และ ปุ่ ม CANCEL ในบรรทัด ที่ 5 คื อ ผลการใช้ CLASS Selector ชื่ อ
BTN ที่กาหนดให้มีพ้ืนหลังเป็ นสี น้ าทะเล และพื้นที่ที่แสดงปุ่ มมีพ้ืนหลังเป็ นสี ขาว คือผล
การใช้ ID Selector
3.3 การกาหนด Property ควบคุมการแสดงผลเส้ นขอบ
การแสดงผลเส้นขอบ สามารถกาหนด Property ควบคุมได้ดงั ตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3 การกาหนด Property ให้กบั คาสั่ง CSS ควบคุมการแสดงผลเส้นขอบ
Property
BORDERCOLOR
BORDERWIDTH

ค่ าทีก่ าหนดให้
สี
ค่าตัวเลข/
MEDIUM/
THIN/
THICK

คาอธิบาย
กาหนดสี เส้นขอบ
ขนาดความกว้างของเส้นขอบ กาหนดเป็ นค่าของตัวเลข
หรื อ
- MEDIUM คือความกว้างปานกลาง
- THIN คือความกว้างแบบบาง
- THICK คือความกว้างอย่างหนา
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ตารางที่ 6.3 (ต่ อ)
Property
BORDERSTYLE

ค่ าทีก่ าหนดให้
NONE/
HIDDEN/
DOTTED/
DASHED/
SOLID/
DOUBLE/
GROOVE/
RIDGE/
INSET/
OUTSET/
INITIAL/
INHERIT

คาอธิบาย
กาหนดลักษณะของเส้นขอบโดยที่
- NONE คือไม่มีเส้นขอบ
- HIDDEN คือซ่อนเส้นขอบ
- DOTTED คือเส้นขอบแบบจุด
- DASHED คือเส้นขอบแบบขีด
- SOLID คือเส้นขอบแบบทึบ
- DOUBLE คือเส้นขอบแบบคู่
- GROOVE คือเส้นขอบแบบ 3 มิติแบบมีร่อง
- RIDGE คือเส้นขอบแบบนู นขึ้น
- INSET คือเส้นขอบด้านใน
- OUTSET คือเส้นขอบด้านนอก
- INITIAL คือค่าเริ่ มต้นของเบราวเซอร์
- INHERIT คือสื บทอดคุณสมบัติจาก TAG HTML ที่
เป็ นองค์ประกอบหลัก

จากตารางที่ 6.3 การกาหนด Property ควบคุมการแสดงผลเส้นขอบสามารถใช้ได้
กับวัตถุต่างๆ ที่แสดงบนหน้าเว็บเพจ เช่น พื้นหลังของเว็บเพจ กล่องข้อความ ตาราง และ
รู ปภาพ เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น กาหนดเส้นขอบให้กบั วัตถุต่อไปนี้ในหน้าเว็บเพจ
- หน้าเว็บเพจ ลักษณะเส้นขอบเป็ นแบบจุดสี เขียว
- ข้อความใน TAG <H1> ลักษณะเส้นขอบเป็ นแบบขีด
- ข้อความใน TAG <DIV> ลักษณะเส้นขอบเป็ นแบบทึบ
- รู ปภาพ TAG <IMG> ลักษณะเส้นขอบเป็ นแบบคู่สีน้ าเงิน
- ตารางใน TAG <TABLE>ลักษณะเส้นขอบเป็ นแบบ 3 มิติแบบมีร่องสี เหลือง
- กล่องข้อความใน TAG <INPUT> ลักษณะเส้นขอบเป็ นแบบนูนขึ้นสี น้ าเงิน
- ID Selector ชื่อ CELL ลักษณะเส้นขอบด้านในสี ชมพู
- Class Selector ชื่อ BTN ลักษณะเส้นขอบด้านนอกสี เขียวมีความกว้าง 5PX
สามารถสร้างคาสั่ง CSS ดังรู ปที่ 6.38
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<HTML><HEAD><STYLE>
BODY{BORDER-STYLE:DOTTED;BORDER-COLOR:GREEN;}
H1{BORDER-STYLE:DASHED;}
DIV{BORDER-STYLE:SOLID; }
IMG{BORDER-STYLE:DOUBLE;BORDER-COLOR:BLUE;}
TABLE{BORDER-STYLE:GROOVE;BORDER-COLOR:YELLOW;}
INPUT{BORDER-STYLE:RIDGE;BORDER-COLOR:BLUE;}
#CELL{BORDER-STYLE:INSET;BORDER-COLOR:PINK;
</STYLE></HEAD><BODY>
<H1>CONGRATULATIONS </H1> <DIV>CONGRATULATIONS</DIV>
<IMG SRC="IMG.JPG">
<TABLE>
<TR><TD>ป้ อน USERNAME </TD><TD>ป้ อน PASSWORD </TD></TR>
<TR><TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="USERNAME"></TD>
<TD><INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="PASS"></TD></TR>
<TR><TD ID="CELL" COLSPAN="2">
<INPUT TYPE="SUBMIT" CLASS="BTN" VALUE="OK">
<INPUT TYPE="RESET" CLASS="BTN" VALUE="CANCEL"></TD></TR>
</TABLE></BODY></HTML>

รู ปที่ 6.38 ตัวอย่างการคาสั่ง CSS กาหนด Property ควบคุมการแสดงผลเส้นขอบ
จากรู ปที่ 6.38 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.39

รู ปที่ 6.39 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์ตวั อย่างรู ปที่ 6.38
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จากรู ปที่ 6.39 พบว่า
- หน้าเว็บเพจมีเส้นขอบเป็ นแบบจุดสี เขียว
- ข้อความในบรรทัดที่ 1 มีเส้นขอบเป็ นแบบขีด คือผลจากการใช้ TAG <H1> ซึ่ ง
ควบคุมการแสดงผลด้วยคาสัง่ CSS ให้มีเส้นขอบแบบขีด และที่เป็ นสี ดาเนื่ องจากค่าเริ่ มต้น
ของเบราวเซอร์ ถูกกาหนดให้สีพ้นื ฐานเป็ นสี ดา
- ข้อความในบรรทัดที่ 2 มีเส้นขอบเป็ นแบบทึบ คือผลจากการใช้ TAG <DIV> ซึ่ง
ควบคุมการแสดงผลด้วยคาสั่ง CSS ให้มีเส้นขอบเป็ นแบบทึบ
- รู ป ภาพในบรรทัด ที่ 3 มี เ ส้ น ขอบเป็ นแบบคู่ สี น้ า เงิ น คื อ ผลจากการใช้ TAG
<IMG> ซึ่ งควบคุมการแสดงผลด้วยคาสัง่ CSS ให้มีเส้นขอบเป็ นแบบคู่สีน้ าเงิน
- ข้อความในบรรทัดที่ 4 คือผลการใช้ TAG <TABLE> ซึ่ งควบคุ มการแสดงผล
ด้วยคาสั่ง CSS ให้มีเส้นขอบเป็ นแบบ 3 มิติแบบมีร่องสี เหลือง
- กล่ องข้อความในบรรทัดที่ 5 มี เส้ นขอบเป็ นแบบนู นขึ้ นสี น้ าเงิ น คื อผลการใช้
TAG <INPUT> ซึ่ งควบคุมการแสดงผลด้วยคาสั่ง CSS ให้มีเส้นขอบแบบนูนขึ้นสี น้ าเงิน
- ปุ่ ม OK และ ปุ่ ม CANCEL ในบรรทัด ที่ 6 คื อผลการใช้ CLASS Selector ชื่ อ
BTN ที่กาหนดให้มีเส้นขอบด้านนอกสี เขียวกว้าง 5PX และพื้นที่ที่แสดงปุ่ มมีเส้นขอบด้าน
ในเป็ นสี ชมพู คือผลการใช้ ID Selector
3.4 การกาหนด Property ควบคุมระยะห่ างการแสดงผล
การกาหนดระยะห่ างของการแสดงผลในหน้าเว็บเพจนั้น สามารถกาหนดได้สอง
รู ปแบบคือการกาหนดระยะห่ างระหว่างวัตถุ อื่นที่แสดงในหน้าเว็บเพจหรื อระยะห่ างจาก
ขอบเบราวเซอร์ จะใช้การกาหนด Property คือ MARGIN และการกาหนดระยะห่างระหว่าง
เนื้อหากับพื้นที่ที่แสดงผล จะใช้การกาหนด Property คือ PADDING ดังตารางที่ 6.34
ตารางที่ 6.4 การกาหนด Property ให้กบั คาสั่ง CSS ควบคุมระยะห่างการแสดงผล
Property
MARGIN-TOP

ค่ าทีก่ าหนดให้
ค่าตัวเลข/
AUTO/
%

คาอธิบาย
ระยะห่างด้านบน สามารถกาหนดค่าเป็ นค่าตัวเลข หรื อ
AUTO หมายถึงอัตโนมัติ หรื อ % หมายถึงระยะห่าง
เป็ นค่าร้อยละ
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ตารางที่ 6.4 (ต่ อ)
Property
MARGINRIGHT
MARGINBOTTOM
MARGIN-LEFT

MARGIN

PADDING-TOP
PADDINGRIGHT
PADDINGBOTTOM
PADDINGLEFT
PADDING

ค่ าทีก่ าหนดให้
ค่าตัวเลข/
AUTO/
%
ค่าตัวเลข/
AUTO/
%/%
ค่าตัวเลข/
AUTO/
%
ค่าตัวเลข/
AUTO/
%
ค่าตัวเลข /
%
ค่าตัวเลข /
%
ค่าตัวเลข /
%
ค่าตัวเลข /
%
ค่าตัวเลข /
%

คาอธิบาย
ระยะห่างด้านขวาสามารถกาหนดค่าเป็ นค่าตัวเลข หรื อ
AUTO หมายถึงอัตโนมัติ หรื อ % หมายถึงระยะห่าง
เป็ นค่าร้อยละ
ระยะห่างด้านล่าง สามารถกาหนดค่าเป็ นค่าตัวเลข
หรื อ AUTO หมายถึงอัตโนมัติ หรื อ % หมายถึง
ระยะห่างเป็ นค่าร้อยละ
ระยะห่างด้านซ้าย สามารถกาหนดค่าเป็ นค่าตัวเลข
หรื อ AUTO หมายถึงอัตโนมัติ หรื อ % หมายถึง
ระยะห่างเป็ นค่าร้อยละ
กาหนดระยะห่างแบบกลุ่ม คือระยะห่างด้านบน
ด้านขวา ด้านล่างและด้านซ้าย สามารถกาหนดค่าเป็ น
ค่าตัวเลข หรื อ AUTO หมายถึงอัตโนมัติ หรื อ %
หมายถึงระยะห่างเป็ นค่าร้อยละ
ระยะจากขอบบน กาหนดค่าเป็ นค่าตัวเลข หรื อ %
หมายถึงระยะห่างเป็ นค่าร้อยละ
ระยะจากขอบขวา กาหนดค่าเป็ นค่าตัวเลข หรื อ %
หมายถึงระยะห่างเป็ นค่าร้อยละ
ระยะจากขอบล่าง กาหนดค่าเป็ นค่าตัวเลข หรื อ %
หมายถึงระยะห่างเป็ นค่าร้อยละ
ระยะขอบซ้าย กาหนดค่าเป็ นค่าตัวเลข หรื อ %
หมายถึงระยะห่างเป็ นค่าร้อยละ
กาหนดระยะจากขอบแบบกลุ่มทั้งสี่ ดา้ นโดยเรี ยงลาดับ
คือขอบบน ขอบขวา ขอบล่างและขอบซ้าย กาหนดค่า
เป็ นค่าตัวเลข หรื อ % หมายถึงระยะห่างเป็ นค่าร้อยละ

จากตารางที่ 6.4 การกาหนด Property ควบคุมระยะห่าง ตัวอย่างเช่น
- หน้าเว็บเพจมีเส้นขอบเป็ นแบบจุดสี เขียวและมีระยะห่างจากขอบบน 100PX
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- ข้อความใน TAG <H1> มีลกั ษณะเส้นขอบเป็ นแบบขีด ข้อความห่ างจากขอบทั้ง
สี่ ดา้ น 100PX และกาหนดตาแหน่งการจัดวางข้อความให้อยูต่ รงกลาง
- ข้อ ความใน TAG <DIV> ลัก ษณะเส้ น ขอบเป็ นแบบทึ บ และมี ร ะยะห่ า งจาก
ขอบเบราวเซอร์ ดา้ นซ้ายเป็ นร้อยละ 10 จากความกว้างของขอบเบราวเซอร์ที่แสดงผล
- รู ปภาพ TAG <IMG> ลักษณะเส้นขอบเป็ นแบบคู่สีน้ าเงินและการแสดงผลรู ปให้
มีระยะห่างจากขอบทั้งสี่ ดา้ นเป็ น 10PX
- ตารางใน TAG <TABLE> ลักษณะเส้ นขอบเป็ นแบบ 3 มิ ติแบบมี ร่องสี เหลื อง
และห่างจากขอบเบราวเซอร์ ดา้ นซ้าย 10PX
- คอลัมน์ตารางใน TAG <TD> ข้อความห่างจากขอบแต่ละด้าน 10PX
- กล่องข้อความและปุ่ มใน TAG <INPUT> ลักษณะเส้นขอบเป็ นแบบนู นขึ้ นสี น้ า
เงินและข้อความห่างจากขอบแต่ละด้าน 10PX
สามารถสร้างคาสั่ง CSS ดังรู ปที่ 6.40
<HTML><HEAD><STYLE>
BODY{BORDER-STYLE:DOTTED;BORDER-COLOR:GREEN;MARGIN-TOP:100PX;}
H1{BORDER-STYLE:DASHED;PADDING:10PX;TEXT-ALIGN:CENTER;}
DIV{BORDER-STYLE:SOLID;MARGIN-LEFT:10%;}
IMG{BORDER-STYLE:DOUBLE;BORDER-COLOR:BLUE;PADDING:10PX;}
TABLE{BORDER-STYLE:GROOVE;BORDER-COLOR:YELLOW;MARGIN-LEFT:10PX;}
TD{PADDING:10PX;}
INPUT{BORDER-STYLE:RIDGE;BORDER-COLOR:BLUE;PADDING:10PX;}
</STYLE></HEAD><BODY>
<H1>CONGRATULATIONS </H1> <DIV>CONGRATULATIONS</DIV> <IMG
SRC="IMG.JPG">
<TABLE> <TR><TD>ป้ อน USERNAME </TD><TD>ป้ อน PASSWORD </TD></TR>
<TR><TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="USERNAME"></TD>
<TD><INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="PASS"></TD></TR>
<TR><TD ID="CELL" COLSPAN="2">
<INPUT TYPE="SUBMIT" CLASS="BTN" VALUE="OK">
<INPUT TYPE="RESET" CLASS="BTN" VALUE="CANCEL"></TD></TR>
</TABLE></BODY></HTML>

รู ปที่ 6.40 ตัวอย่างการคาสั่ง CSS กาหนด Property ควบคุมระยะห่างการแสดงผล
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จากรู ปที่ 6.40 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.41

รู ปที่ 6.41 การแสดงผลบนเบราวเซอร์จากไฟล์ตวั อย่างรู ปที่ 6.40
จากรู ปที่ 6.41 พบว่า
- หน้าเว็บเพจมีเส้นขอบเป็ นแบบจุดสี เขียวและมีระยะห่างจากขอบบน 100PX
- ข้อความในบรรทัดที่ 1 มีเส้นขอบเป็ นแบบขีดและมีระยะห่ างจากขอบทั้งสี่ ดา้ น
เท่ากับ 10PX คือผลจากการใช้ TAG <H1>
- ข้อความในบรรทัด ที่ 2 มี เส้ นขอบเป็ นแบบทึ บ และห่ า งจากขอบเบราวเซอร์
ด้านซ้ายร้อยละ 10 ของความกว้างเบราวเซอร์ที่แสดงผล คือผลจากการใช้ TAG <DIV>
- รู ปภาพในบรรทัดที่ 3 มีเส้นขอบเป็ นแบบคู่สีน้ าเงินและรู ปภาพห่ างจากขอบทั้งสี่
ด้าน 10PX คือผลจากการใช้ TAG <IMG>
- ข้อความในบรรทัดที่ 4 คือผลการใช้ TAG <TABLE> และ TAG <TD> ที่มีการ
กาหนดระยะห่ างจากขอบเบราวเซอร์ ดา้ นซ้าย 10PX และข้อความข้างในคอลัมน์ห่างจาก
ขอบแต่ละด้าน 10PX
- กล่องข้อความและปุ่ มในบรรทัดที่ 5 และบรรทัดที่ 6 มีเส้นขอบเป็ นแบบนู นขึ้นสี
น้ าเงินและข้อความห่างจากขอบแต่ละด้าน 10PX คือผลการใช้ TAG <INPUT>
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3.5 การกาหนด Property ควบคุมคุณสมบัติการแสดงผล
การกาหนดคุณสมบัติการแสดงผล สามารถกาหนด Property ดังตารางที่ 6.5
ตารางที่ 6.5 การกาหนด Property ให้กบั คาสั่ง CSS ควบคุมคุณสมบัติการแสดงผล
Property
DISPLAY

ค่ าทีก่ าหนดให้
INLINE/
BLOCK/
INLINE-BLOCK/
NONE/
INITIAL/
INHERIT

คาอธิบาย
คุณสมบัติการแสดงผล สามารถกาหนดเป็ น
INLINE หมายถึง แนวเดียวกับข้อความ
BLOCK หมายถึง แบบเป็ นกล่อง
INLINE-BLOCK หมายถึงแบบกล่องและแนว
เดียวกับข้อความ
NONE หมายถึง ไม่แสดงผล
INITIAL หมายถึง ค่าเริ่ มต้นของเบราวเซอร์
INHERIT หมายถึง สื บทอดคุณสมบัติจาก
องค์ประกอบหลัก

จากตารางที่ 6.5 ตัว อย่า งก าหนดข้อ ความใน TAG <DIV> พื้ น หลัง เป็ นสี เ ขี ย ว
ข้อความห่างจากขอบทั้งสี่ ดา้ น 20PX จัดวางข้อความอยูต่ รงกลาง ขนาดตัวอักษร 20PX และ
ขอบบนห่ างจากวัตถุ อื่น 10PX กาหนดคุ ณสมบัติการแสดงผลให้กบั ข้อความที่ 1 และ 2
เป็ นแบบ INLINE ข้อความที่ 3 และ4 เป็ นแบบ BLOCK ข้อความที่ 5 และ 6 เป็ นแบบ
INLINE-BLOCK สามารถสร้างคาสั่ง CSS ดังรู ปที่ 6.42
<HTML><HEAD><STYLE>DIV{COLOR:WHITE;BACKGROUND-COLOR:
GREEN;PADDING: 25PX;TEXT-ALIGN: CENTER;FONT-SIZE:20PX;MARGIN-TOP:10PX;}
.INLINE{DISPLAY:INLINE;} .BLOCK{DISPLAY:BLOCK;}
.INLINEBLOCK{DISPLAY:INLINE-BLOCK;}</STYLE></HEAD><BODY>
<DIV CLASS="INLINE">DISPLAY:INLINE1</DIV>
<DIV CLASS="INLINE">DISPLAY:INLINE2</DIV>
<DIV CLASS="BLOCK">DISPLAY:BLOCK1</DIV>
<DIV CLASS="BLOCK">DISPLAY:BLOCK2</DIV>
<DIV CLASS="INLINEBLOCK">DISPLAY:INLINE1</DIV>
<DIV CLASS="INLINEBLOCK">DISPLAY:INLINE2</DIV></BODY></HTML>

รู ปที่ 6.42 ตัวอย่างการคาสัง่ CSS กาหนด Property คุณสมบัติการแสดงผล
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จากรู ปที่ 6.42 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.43




รู ปที่ 6.43 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์ตวั อย่างรู ปที่ 6.42
จากรู ปที่ 6.43 พบว่าหมายเลข  ข้อความที่ 1 และ 2 จะแสดงผลอยูใ่ นบรรทัด
เดียวกัน เมื่อแสดงผลข้อความที่ 3 และ 4 ปรากฎว่าจะมีระยะที่ติดกันกับข้อความที่ 1 และ 2
โดยข้อความที่ 3 และ 4 จะแสดงเป็ นแบบกล่องคือจะแสดงเต็มบรรทัด เมื่อแสดงข้อความ
ถัดไปจะขึ้นบรรทัดใหม่ ส่ วนข้อความที่ 5 และ 6 จะมีระยะห่ างจากข้อความข้างบนและ
แสดงในบรรทัดเดียวกัน ส่ วนหมายเลข  คือเมื่อปรับลดขนาดหน้าจอเบราวเซอร์ พบว่า
ข้อความที่ 1 จะหายไปเหลือแต่ขอ้ ความที่ 2 เนื่ องจากข้อความที่ 1 และ 2 แสดงในตาแหน่ง
เดียวกันจึงเห็นเพียงแต่ขอ้ ความที่ 2 เท่านั้น ส่ วนข้อความที่ 5 และ 6 จะแสดงแยกบรรทัดกัน
ไม่ มี ก ารทับ ซ้ อ นบรรทัด กัน เหมื อ นข้อ ความที่ 1 และ 2 ซึ่ งเหมาะส าหรั บ การก าหนด
คุณสมบัติการแสดงผลให้เหมาะสมกับทุกขนาดหน้าจอ
4. CSS Pseudo-classes
คือ Class เทียมเป็ น Class ที่มีชื่อเฉพาะประกอบด้วย Class ชื่อ active, focus, hover,
link, visited, checked และ disabled ซึ่งจะเป็ นคุณสมบัติเฉพาะของ TAG <A> ที่มีไว้สาหรับ
การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ โดยมีรูปแบบการใช้งานคือ
Selector:pseudo-class{property:value}
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Pseudo class ประกอบด้วย
:active คือสถานะที่รายการเชื่อมโยงกาลังถูกคลิกเลือก
:focus คือสถานะที่รายการเชื่อมโยงระบุกาลังถูกโฟกัส
:hover คื อสถานะที่ นาเมาส์ ไ ปวางรายการเชื่ อมโยง นอกจากนี้ ยัง สามารถ
นาไปใช้ได้กบั TAG HTML อื่นๆ เช่น <H1>ถึง <H6> , <DIV>,<IMG>, <INPUT> เป็ นต้น
:link คือรายการเชื่อมโยงก่อนการคลิกการเชื่อมโยง
:visited คือรายการเชื่อมโยงหลังจากมีการคลิกการเชื่อมโยง
ตัวอย่างข้อความใน TAG <A> ก่อนคลิ กเชื่ อมโยงสี ตวั อักษรเป็ นสี แดง หลังคลิก
เชื่อมโยงสี ตวั อักษรเป็ นสี เหลือง เมื่อนาเมาส์ไปวางบนข้อความให้สีตวั อักษรสี เขียว ขณะที่
คลิกเลือกรายการให้สีตวั อักษรเป็ นสี ชมพู และขณะที่กาลังโฟกัสให้มีสีตวั อักษรเป็ นสี ดา
สามารถสร้างคาสั่ง CSS ดังรู ปที่ 6.44
<HTML><HEAD><STYLE>
A:LINK{COLOR:RED;}
A:VISITED{COLOR:YELLOW;}
A:HOVER{COLOR:GREEN;} A:ACTIVE{COLOR:PINK;}
</STYLE></HEAD><BODY>
<A HREF="HTTP://WWW.GOOGLE.CO.TH">ไปยัง GOOGLE.CO.TH</A><BR>
<A HREF="HTTP://WWW.FACEBOOK.COM">ไปยัง FACEBOOK.COM</A>
</BODY></HTML>

รู ปที่ 6.44 ตัวอย่างการคาสั่ง CSS การใช้งาน Pseudo-classes
จากรู ปที่ 6.44 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.45




รู ปที่ 6.45 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์ตวั อย่างรู ปที่ 6.44
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จากรู ปที่ 6.45 พบว่า เมื่อแสดงผลก่อนการคลิกเชื่ อมโยงข้อความในหมายเลข 
มีสีตวั อักษรสี แดง เมื่อนาเมาส์ ไปวางขณะที่กาลังคลิกการเชื่ อมโยงในหมายเลข  จะมีสี
เป็ นสี ดาเนื่ องจากอยู่ใ นสถานะโฟกัส และเมื่ อคลิ ก เชื่ อมโยงเรี ย บร้ อยแล้วข้อความจะ
เปลี่ยนเป็ นสี เหลืองในหมายเลข 
นอกจากนี้ Class Hover ยังสามารถใช้กบั TAG HTML อื่นๆ ตัวอย่างสร้างปุ่ มนา
ทางด้วยการใช้ TAG <A> เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจอื่น ตัวหนังสื อสี ขาว ไม่แสดงขีดเส้น
ใต้ขอ้ ความ ภายใน TAG <A> แสดง TAG <DIV> พื้นหลังเป็ นสี เขียว ข้อความห่างจากขอบ
ทั้งสี่ ดา้ น 20PX จัดวางข้อความอยูต่ รงกลาง ขนาดตัวอักษร 20PX และขอบบนห่ างจากวัตถุ
อื่น 10PX เมื่อนาเมาส์ไปวางให้พ้นื หลังเป็ นสี ชมพู สามารถสร้างคาสัง่ CSS ดังรู ปที่ 6.46
<HTML><HEAD><STYLE>
DIV{BACKGROUND-COLOR: GREEN;PADDING: 25PX;
TEXT-ALIGN: CENTER;FONT-SIZE:20PX;MARGIN-TOP:10PX;}
DIV:HOVER {BACKGROUND-COLOR: PINK;}
A{TEXT-DECORATION:NONE;COLOR:WHITE;} </STYLE></HEAD><BODY>
<DIV><A HREF="HTTP://WWW.GOOGLE.CO.TH" TARGET="_BLANK">
ไปยัง GOOGLE.CO.TH</A></DIV>
<DIV><A HREF="HTTP://WWW.FACEBOOK.COM" TARGET="_BLANK">
ไปยัง FACEBOOK.COM</A></DIV></BODY></HTML>

รู ปที่ 6.46 ตัวอย่างการคาสั่ง CSS สร้างปุ่ มนาทาง
จากรู ปที่ 6.46 เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.47



รู ปที่ 6.47 การแสดงผลบนเบราวเซอร์ จากไฟล์ตวั อย่างรู ปที่ 6.46
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จากรู ปที่ 6.47 พบว่า เมื่อแสดงผลก่อนการคลิกเชื่ อมโยงข้อความในหมายเลข 
เมื่อนาเมาส์ ไปวางพื้นหลังจะเปลี่ยนเป็ นสี ชมพูดงั หมายเลข  ซึ่ งเป็ นผลจากการใช้คาสั่ง
CSS ที่ควบคุมการ HOVER
5. บทสรุ ป
การจัดรู ปแบบการแสดงผลเว็บเพจด้วย CSS นั้นจะช่ วยอานวยความสะดวกใน
จัดการรู ปแบบการแสดงผลของหน้าเว็บเพจ เนื่ องจากคาสั่ง CSS สามารถครอบคลุมหน้า
เว็บเพจได้มากกว่าการกาหนด Attribute ให้กบั TAG HTML โดยตรง อีกทั้งยังทาให้ไฟล์
เว็บเพจมีขนาดเล็กลง ประหยัดพื้นที่หน่ วยความจาในการจัดเก็บไฟล์ และใช้เวลาในการ
ดาวน์โหลดน้อย และยังสามารถรองรับการแสดงผลได้ทุกเบราวเซอร์
6. แบบฝึ กหัดท้ายบท
1. สร้างเว็บเพจเพื่อแสดงข้อความโดยใช้ TAG <DIV> โดยกาหนดให้ขอ้ ความ
ห่ างจากขอบทั้งสี่ ดา้ น 25PX ขนาดตัวอักษร 20PX มีระยะห่ างจากขอบบน 10PX ลักษณะ
เส้ น ขอบเป็ นแบบ 3 มิ ติ แ บบมี ร่ องเส้ น ขอบกว้า ง 10PX และด้ า นใน TAG <DIV>
ประกอบด้วย TAG <H1> กาหนดรู ปแบบตัวอักษรเป็ นตัวเอียง จัดวางข้อความอยูต่ รงกลาง
หน้าเว็บเพจ เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.48

รู ปที่ 6.48 การแสดงผลบนเบราวเซอร์จากแบบฝึ กหัดท้ายบทข้อที่ 1
2. สร้างเว็บเพจแสดงข้อความ
- ใช้ TAG <H1> เพื่อแสดงข้อความ ประเภทของเว็บเพจ โดยกาหนดให้มีพ้ืน
หลังเป็ นสี เขียว
- ใช้ TAG <H2> เพื่อแสดงข้อความ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
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- ใช้ TAG <DIV> ข้างในประกอบด้วย TAG <H1> แสดงข้อความ Static Web
Page และใช้ TAG <UL> เพื่อแสดงข้อความ จานวน 3 <TAG> โดยกาหนดคุณสมบัติการ
แสดงผลเป็ นแบบ BLOCK เมื่อแสดงผลผ่านทางเบราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6.49

TAG <DIV> ที่ 1

TAG <DIV> ที่ 2

TAG <DIV> ที่ 3

รู ปที่ 6.49 การแสดงผลบนเบราวเซอร์จากแบบฝึ กหัดท้ายบทข้อที่ 2
3. สร้างปุ่ มนาทางเพื่อเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจจากข้อที่ 1 และข้อที่ 2 กาหนดรู ปแบบ
การแสดงผลด้วยคาสั่ง CSS ตามความเหมาะสม

