XHTML คืออะไร ?
XHTML (ยอมาจาก Extensible Hyper Text Markup Language)
XHTML เปนภาษาประเภท Markup Language ที่เกิดจากการนํา XML และ HTML มารวมกัน กลายเปนมาตรฐานใหมของ
HTML
คําสั่งตางๆนั้นก็ยังเหมือนกับ HTML แตจะมีความเขมงวดในเรื่องโครงสรางภาษามากกวา และมีการตัด tag และ
attribute ที่ลาสมัยออกไป
จากขอเสียของ HTML ที่เมื่อแสดงผลผานเบราเซอรของคายตางๆ เชน Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera และ
อื่นๆ ไดผลที่แตกตางกัน เว็บเพจที่ออกแบบมาอยางดีของเรา อาจดูสวยงามถูกตองใน IE แตกลับผิดเพี้ยนไปเมื่อดูดวย
Firefox
องคกร W3C จึงไดนํา HTML 4.0 มาปรับปรุงใหม โดยยึดหลักการของ XML และไดเพิ่มกฎเกณฑบางอยาง เพื่อใหการใชงานมี
ความเขมงวด และเปนมาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนแนวทางใหเบราเซอรคายตางๆ พัฒนาโปรแกรมเว็เบราเซอรโดยใชมาตรฐาน
เดียวกัน รวมไปถึงเว็บเบราเซอรที่ติดตั้งบน Platforms ตางๆ เชน PDA โทรศัพทมือถือ ดวย
ดังนั้น ตอไปไมวาจะแสดงเว็บเพจของเราในเบราเซอรคายใด ก็สามารถแสดงผลไดเหมือนกัน อยางถูกตอง และการใชงาน
อินเตอรเน็ต จะไมจํากัดอยูแคบนเครื่องคอมพิวเตอร แตสามารถขยายการใชงานออกไปไดกวางขึ้น ไมวาจะเปน
โทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณตางๆ
ทําไมเราตองเรียนภาษา XHTML ?
นั่นเพราะวา XHTML เปนภาษาที่ถก
ู กําหนดโดย W3C ใหเปนภาษามาตรฐานใหมที่จะใชในการสรางเว็บเพจตอไปในอนาคต
เว็บเบราเซอรทุกคายจะรองรับการใชงาน XHTML และในอนาคตปญหาการแสดงผลที่ไมเหมือนกัน ในเว็บเบราเซอรตางคาย
กันก็จะหมดไป ดังนั้นเปนเรื่องดี หากเราจะเริ่มเรียนรู และทําเว็บไซตใหไดมาตรฐานคะ

XHTML ตางจาก HTML อยางไร ?
XHTML ไมไดตางจาก HTML มากมายอะไรนัก เพียงแตวาเขมงวดเรื่องความถูกตองของ syntax มากขึ้น
สําหรับ HTML แมวาเราเขียน code ผิดพลาดไปบาง เชน ลืม tag ปด เว็บเบราเซอร ก็ยังสามารถตีความและแสดงผลไดอยาง
ถูกตองเปนสวนมาก
ตัวอยางการเขียน HTML ที่ไมดี
<html>
<head>
<title>ตัวอยางการเขียน HTML ที่ไมดี </title>
<body>
<h1>มี tag เปด แตไมมี tag ปดใหครบ
</body>

สิ่งแตกตางที่สําคัญระหวาง XHTML กับ HTML ไดแก

•

ทุก XHTML element ที่ซอนกันตองเรียงลําดับใหถูก แตละ element ตองไมเปด ปด ขามกัน

ใน HTML เราสามารถเขียนสลับ tag ปดกันได
<b><i>ขอความนี้เปนตัวหนา และตัวเอียง</b></i>
แตสําหรับ XHTML แลว เราจะตองเรียงลําดับการปดของ tag ใหถูกตอง
<b><i>ขอความนี้เปนตัวหนา และตัวเอียง</b></i>

•

ทุก XHTML element ตองทําการปดใหเรียบรอย ไมเวนแมแต element ที่ไมมี tag ปด เชน <br> จะตองทําการปด
โดยใชเครื่องหมาย ' /' เปน <br /> เปนตน

ใน HTML เราอาจลืม tag ปดได
<p>ขอความที่ 1
<p>ขอความที่ 2 <br>
ขอความที่ 3 <hr>
<img src="pic.gif">
แตสําหรับ XHTML แลว จะตองทําการปดใหเรียบรอยทุก element
<p>ขอความที่ 1</p>
<p>ขอความที่ 2 <br />
ขอความที่ 3 <hr />
<img src="pic.gif" />
</p>

•

ทุก XHTML element ตองเขียน tag, attribute และคาของ attribute ดวยตัวพิมพเล็ก

ใน HTML เราจะใชตัวพิมพเล็กหรือพิมพใหญก็ได
<BODY>
<P Align="CENTER">ขอความจัดวางกึ่งกลาง</P>
</body>
แตสําหรับ XHTML แลว ใหใชตัวพิมพเล็กทั้งหมด
<body>
<p align="center">ขอความจัดวางกึ่งกลาง</p>
</body>

•

เอกสาร XHTML จะมี root element เดียว ทุก XHTML element จะตองอยูภายใน element <html>...</html>

<html>
<head> ... </head>
<body> ... </body>
</html>

XHTML Syntax Rules
กฎเพิ่มเติมจากบทที่ 2

•

คาของ attribute ตองอยูในเครื่องหมาย ".." เสมอ

ใน HTML เราอาจจะไมใสเครื่องหมาย ".." ครอบคาของ attribute ก็ได
<table width=100%>
แตสําหรับ XHTML แลว เราจะตองใสเครื่องหมาย ".." ให คาของ attribute
<table width="100%">

•

เราไมสามารถใชรูปยอของ attribute ได

ใน HTML สามารถทําได เชน
<input type="text" readonly>
<input type="text" disabled>
<input type="checkbox" checked>
<input type="radio" name="sex" value="M" checked> Male
<input type="radio" name="sex" value="F"> Female
<select name="list">
<option value="1">option 1</option>
<option value="2">option 2</option>
<option value="3" selected>option 3</option>
</select>
<frameset rows="20%,*">
<frame name="menu" src="menu_h.html" noresize>
<frame name="chapter" src="../html_chapter01.html">
</frameset>
แตสําหรับ XHTML แลวจะตองเขียนเต็มแบบนี้

<input type="text" readonly="readonly" />
<input type="text" disabled="disabled" />
<input type="checkbox" checked="checked" />
<input type="radio" name="sex" value="M" checked="checked" /> Male
<input type="radio" name="sex" value="F" /> Female
<select name="list">
<option value="1">option 1</option>
<option value="2">option 2</option>
<option value="3" selected="selected">option 3</option>
</select>
<frameset rows="20%,*">
<frame name="menu" src="menu.html" noresize="noresize" />
<frame name="chapter" src="html_chapter01.html" />
</frameset>
attribute ทีเขียนยอใน HTML ใหเขียนแบบเต็มใน XHTML มีดังนี้
HTML

XHTML

compact

compact="compact"

checked

checked="checked"

declare

declare="declare"

readonly

readonly="readonly"

disabled

disabled="disabled"

selected

selected="selected"

defer

defer="defer"

ismap

ismap="ismap"

nohref

nohref="nohref"

noshade

noshade="noshade"

nowrap

nowrap="nowrap"

multiple

multiple="multiple"

noresize

noresize="noresize"

•

ใช attribute id แทน attribute name

ใน HTML จะใช attribute name สําหรับ element ตาง เชน applet, frame, iframe, input และ img
<img src="picture.gif" name="pic1">
แตสําหรับ XHTML แลว ใหใช attribute id แทน
<img src="picture.gif" id="pic1" />
และเพื่อใหใชกับเว็บเบราเซอรรุนเกาได ใหใสทั้ง attribute id และ attribute name ควบคูกัน
<img src="picture.gif" id="pic1" name="pic1" />

•

ถาใน element ใช attribute lang จะตองใส attribue xml:lang ดวยเสมอ
attribue xml:lang เปนตัวกําหนดคาภาษาที่เราใชกับเว็บเพจนั้น หรือกับเฉพาะ element ที่เรียกใช

<p>คําวายินดีตอนรับในภาษาตางๆ </p>
<ul>
<li xml:lang="th" lang="th">ยินดีตอนรับ</li>
<li xml:lang="en" lang="en">welcome</li>
<li xml:lang="zh-Hans" lang="zh-Hans">欢 迎</li>
<li xml:lang="zh-Hant" lang="zh-Hant">歡迎</li>
</ul>
HTML ISO Language

•

เอกสาร XHTML จะตองประกาศ DOCTYPE และจะตองมี element html, head, title และ body/frame อยาง
ครบถวนเสมอ

ตัวอยาง เอกสาร XHTML พื้นฐาน อยางนอยที่สุดตองประกอบดวยการประกาศ doctype และ element เหลานี้
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>XHTML คืออะไร</title>
</head>
<body>
<p>XHTML เปนภาษาประเภท Markup Language ที่เกิดจากการนํา XML และ HTML มารวมกัน กลายเปนมาตรฐานใหม
ของ HTML </p>
</body>
</html>
Document Type Definitions (DTD)
Document Type Definition (DTD) คือ ตัวกําหนดโครงสรางของเอกสาร ไมวาจะเปนเอกสาร HTML หรือ XHTML หรือ XML
ก็ตองมี DTD ดวยกันทั้งนั้น แตใน HTML นั้นไมไดบังคับวาตองประกาศ Doctype (ในบทเรียน HTML Chapter 3 ไดพูดถึงการ
ประกาศ doctype ของ HTML ถาจําไมได กลับไปอานไดคะ)
การประกาศ <!DOCTYPE> ก็เพื่อบอกใหเว็บเบราเซอรทราบวา เว็บเพจของเราใชภาษา HTML หรือ XHTML และคําสั่ง
HTML/XHTML ที่ใชเปนรุนใด และบอกชนิดของเอกสาร (Document Type Definition : DTD) ที่ใช ซึ่งจะชวยใหเว็บเบรา
เซอรแปลเอกสารไดอยางถูกตอง
Document Type Definitions (DTD) ของ XHTML
1. XHTML 1.0 Strict
การเลือก doctype ชนิดนี้ จะตองเขียนคําสั่งทุกจุดใหถูกตองตามมาตรฐานของ XHTML ไมสามารถใช Tag และ Attribute เกา
ที่ W3C ยายไปไวในสวน Style Sheet ได (เชน tag <font>) และการตกแตงเอกสารจะใช CSS เทานั้น ไมสามารถใส
Attribute ใน Element ได เชน ไมสามารถเขียน <body bgcolor="white">...</body> ได
ที่บรรทัด tag เปดของ html ใหกําหนดดังนี้ <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">
This DTD contains all HTML elements and attributes, but does not include presentational or deprecated elements
(like font). Framesets are not allowed. The markup must also be written as well-formed XML.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

2. XHTML 1.0 Transitional
การเลือก doctype ชนิดนี้ จะคอนขางยืดหยุน เรายังสามารถใช Tag และ Attribute เกา ที่ W3C ยายไปไวในสวน Style
Sheet ได การตกแตงเอกสารเราสามารถเขียนเปน <bgcolor="white">...</body> หรือ เขียนแบบใช CSS ก็ได <body
style=”background-color: white;”> แตยังตองเขียนคําสั่งใหถูกตองตาม syntax ของ XHTML
This DTD contains all HTML elements and attributes, including presentational and deprecated elements (like
font). Framesets are not allowed. The markup must also be written as well-formed XML.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

3. XHTML 1.0 Frameset
เลือกใช doctype ชนิดนี้ เมื่อเราจะใชงาน Framset (เปนการระบุวาเอกสาร HTML นั้นใชเฟรมในการสรางหนาเวบเพจแทนการ
ใช tag <body>)
This DTD is equal to XHTML 1.0 Transitional, but allows the use of frameset content.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
แลวเราจะเลือก doctype ชนิดใดดี ถาเปนมือใหมพึ่งจะหัดทําเว็บ อาจจะเลือกใชแบบ Transitional เพื่อจะไดไมยากเกินไป
แตสําหรับคนที่ ใชงาน CSS ไดคลองแคลวอยูแลว อาจจะลองใชแบบ Strict ดูคะ
เราไมจําเปนตองพิมพขอความประกาศ doctype เอง เมื่อเราเลือก New Document ในโปรแกรม Dreamweaver จะมีลิสต
DocType ใหเราเลือกคะ พอเลือกแลว โปรแกรมจะ genterate code <!DOCTYPE> ใหเองโดยอัตโนมัติคะ

4. XHTML 1.1
This DTD is equal to XHTML 1.0 Strict, but allows you to add modules (for example to provide ruby support for
East-Asian languages).
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
แลวเราจะเลือก doctype ชนิดใดดี ถาเปนมือใหมพึ่งจะหัดทําเว็บ อาจจะเลือกใชแบบ Transitional เพื่อจะไดไมยากเกินไป
แตสําหรับคนที่ ใชงาน CSS ไดคลองแคลวอยูแลว อาจจะลองใชแบบ Strict ดูคะ
เราไมจําเปนตองพิมพขอความประกาศ doctype เอง เมื่อเราเลือก New Document ในโปรแกรม Dreamweaver จะมีลิสต
DocType ใหเราเลือกคะ พอเลือกแลว โปรแกรมจะ genterate code <!DOCTYPE> ใหเองโดยอัตโนมัติคะ

Deprecated Tags
Tag และ Attribute ที่ลาสมัย ที่ไมสามารถนํามาใชกับเอกสาร XHTML ที่ใช DTD แบบ Strict ได ตองเลี่ยงไปใช Tag อื่น
หรือใช CSS มาชวยแทน
รายการ Attribute ที่ลาสมัย มีดังนี้
Tag

คําอธิบาย

เปลี่ยนไปใช

<applet>

applet ใชเรียก Java applet เขามาทํางานในเว็บเบราเซอร

<object>

<basefont>

ใชกําหนดเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษรพื้นฐาน

font-family, fontsize,
color

<center>

กําหนดขอความใหอยูตรงกลาง

text-align

<dir>

<embed>

ใชแสดงลิสตรายการแจกแจงเปนขอๆ (directory list)
ใชแสดงผนวกโปรแกรมทํางาน plugin เขาไปในเอกสารเว็บเพจ เชน ไฟลเสียง,
ไฟล video เปนตน

<ul>

<object>

<font>

กําหนดลักษณะตัวอักษร ชนิด ขนาด และสี

font-family, fontsize,
color

<isindex>

ใชสรางแบบฟอรมปอนขอมูลแบบมีฟลดปอนขอมูลฟลดเดียว

<form>

<listing>

ใชแสดงขอมูลรายการคอมพิวเตอรแบบตางๆ เชน source code program

<pre>

<menu>

ใชแสดงรายการขอมูลแบบแจกแจงเปนขอๆ

<plaintext>

ใชกําหนดเพื่อยกเลิกคุณสมบัติเว็บเพจแบบ HTML โดยเบราเซอรจะไมสนใจตีความ
คําสั่ง HTML ใดๆ ที่อยูใน tag นี้

<pre>

<s>

กําหนดขอความขีดฆา

<del> | textdecoration

<strike>

กําหนดขอความขีดฆา

<del> | textdecoration

<u>

ขีดเสนใต

text-decoration

<xmp>

กําหนดขอความที่จัดรูปไวกอน

<pre>

<ul>

รายการ attribute ที่ลาสมัย มีดังนี้
Tag

คําอธิบาย

เปลี่ยนไปใช CSS Propeties

align

จัดตําแหนงให element

text-align, float, vertical-align

alink

กําหนดสีของลิงคที่ active หรือถูกคลิก

active

background

กําหนด background เปนรูปภาพ

background-image

bgcolor

กําหนดสีของ background

background-color

border

กําหนดขนาดกรอบ

border-width

clear

กําหนดลักษณะการตัดบรรทัดเมื่อใช element <br /> element

clear

height
hspace

กําหนดความสูงของ element
กําหนดระยะหางจากขอบดานขวา/ซาย ให element

height
padding

language

กําหนดภาษาของ script ที่ใช

type

link

กําหนดสีของ link

link

nowrap

ยกเลิกการขึ้นบรรทัดใหมโดยอัตโนมัติ

white-space

start

กําหนดหมายเลขแถวของรายการแถวแรก

counter-reset

text

กําหนดสีของตัวอักษรใน <body>

color

type

กําหนดลักษณะสัญลักษณใหรายการใน tag <li>

list-style-type

vlink

กําหนดสีของ link ที่ถูกคลิกแลว

visited

vspace

กําหนดระยะหางจากขอบดานบน/ลาง ให element

padding

width

กําหนดความกวางของ element

width

XHTML Validation
เราสามารถตรวจสอบความถูกตองของคําสั่งในเอกสาร XHTML วาถูกตองตามกฏเกณฑหรือไม ตาม DTD ที่ระบุไวในแถวแรก
ของเอกสาร ที่ http://validator.w3.org

EXAMPLEตัวอยางเอกสาร XHTML แบบ strict ที่ไมผานการ Validation ของ W3C XHTML 1.0
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title>XHTML type strict</title>
</head>
<body>
<p align="CENTER">Paragraph 1</p>
<p><font color="red">Paragraph 2</font></p>
</body>
</html>
ใส url ของเอกสารที่ตองการตรวจสอบ :
http://w w w .enjoyday.net/w ebtutorial/xhtml/xhtml_valid1.html

Validate the page

EXAMPLEตัวอยางเอกสาร XHTML แบบ strict ที่ผาน Validation ของ W3C XHTML 1.0

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>XHTML type strict</title>
</head>
<body>
<p style="text-align:center">Paragraph 1</p>
<p style="color:red">Paragraph 2</p>
</body>
</html>

ใส url ของเอกสารที่ตองการตรวจสอบ :
http://w w w .enjoyday.net/w ebtutorial/xhtml/xhtml_valid2.html

Validate the page

CSS (http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/)

CSS คืออะไร?
CSS ยอมาจาก Cascading Style Sheets เปนภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกกําหนด
มาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium) เชนเดียวกับ HTML และ XHTML ใชสาํ หรับตกแตง
เอกสาร HTML/ XHTML ใหมห
ี นาตา สีสัน ตัวอักษร เสนขอบ พื้นหลัง ระยะหาง ฯลฯ อยางที่เราตองการ ดวยการ
กําหนดคุณสมบัติใหกับ Element ตางๆ ของ HTML เชน <body>, <p>, <h1> เปนตน

ประโยชนของ CSS
1. การใช CSS ในการจัดรูปแบบการแสดงผล จะชวยลดการใชภาษา HTML ในการตกแตงเอกสารเว็บเพจ ทําให
code ภายในเอกสาร HTML เหลือเพียงสวนเนื้อหา ทําใหเขาใจงายขึ้น การแกไขเอกสารทําไดงายและรวดเร็ว
2. เมื่อ code ภายในเอกสาร HTML ลดลง ทําใหขนาดไฟลเล็กลง จึงดาวนโหลดไดเร็ว
3. สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลจากคําสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ใหมผ
ี ลกับเอกสาร HTML ทั้งหนา หรือ
ทุกหนาได ทําใหเวลาแกไขหรือปรับปรุงทําไดงาย ไมตองไลตามแกที่ HTML tag ตางๆ ทั่วทั้งเอกสาร
4. สามารถควบคุมการแสดงผลใหเหมือนกัน หรือใกลเคียงกัน ไดในหลาย Web Browser
5. สามารถกําหนดการแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะกับสื่อชนิดตางๆ ไมวาจะเปนการแสดงผลบนหนาจอ, บน
กระดาษเมื่อสั่งพิมพ, บนมือถือ หรือบน PDA โดยที่เปนเนื้อหาเดียวกัน
6. ทําใหเปนเว็บไซตที่มม
ี าตรฐาน ปจจุบันการใช attribute ของ HTML ตกแตงเอกสารเว็บเพจ นั้นลาสมัยแลว
W3C แนะนําใหเราใช CSS แทน ดังนั้นหากเราใช CSS กับเอกสาร HTML ของเรา ก็จะทําใหเขากับเว็บเบราเซอร
ในอนาคตไดดี

ตัวอยางกรณีที่จัดรูปแบบการแสดงผลดวยภาษา HTML
<html>
<body>
<h1><font color="red" face="Arial">วิธีดูแลรักษาสุขภาพ</font></h1>
<p><font color="black" face="Arial"><b>รับประทานอาหารที่มีประโยชน หมั่นออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ
</b></font></p>
<h1><font color="red" face="Arial">วิธีกินผลไมที่ถูกตอง</font></h1>
<p><font color="black" face="Arial"><b>ใหกินผลไมแคทีละอยาง เชนจะกินมะมวงก็มะมวงอยางเดียวทั้งมื้อ เพื่อให
รางกายจัดเตรียมการยอยไดงาย ไมสับสน นอกจากนี้ยังไมควรกินผลไมทันทีหลังอาหาร
ถาทานมื้อหลักแลวควรรออยางนอย 20 นาที</b></font></p>
</body>
</html>
ตัวอยางเมื่อเปลี่ยนมาใชคําสั่ง style sheet จัดรูปแบบการแสดงผลแทนการใช code ภาษา HTML ทําให code ภายใน
เอกสารอานเขาใจงาย และแกไขไดงายขึ้น ^^
<html>
<head>
<style type="text/css">
h1{color:red; font-family:Arial; }
p{color:black; font-family:Arial; font-weight:bold }
</style>
</head>
<body>
<h1>วิธีดูแลรักษาสุขภาพ</h1>
<p>รับประทานอาหารที่มีประโยชน หมั่นออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ</p>
<h1>วิธีกินผลไมที่ถูกตอง</h1>
<p>ใหกินผลไมแคทีละอยาง เชนจะกินมะมวงก็มะมวงอยางเดียวทั้งมื้อ เพื่อใหรางกายจัดเตรียมการยอยไดงาย ไมสับสน
นอกจากนี้ยังไมควรกินผลไมทันทีหลังอาหาร
ถาทานมื้อหลักแลวควรรออยางนอย 20 นาที</p>
</body>
</html>

โครงสรางคําสั่ง
คําสั่งของ CSS ประกอบดวย selector, property และ value
selector { property:value }
selector { property1:value1; property2:value2 }

- selector สามารถเปน HTML Tag ตางๆ เชน <body>, <p> หรือเปน Class name หรือ ID ที่เราตั้งชือ
่ ใหก็ได
- property คือ คุณสมบัติในการจัดรูปแบบการแสดงผล เชน color สําหรับกําหนดสี, font-size สําหรับกําหนด
ขนาดตัวอักษร
- value เปน คา ที่เรากําหนดใหกับ property ตางๆ เชน color:white, font-size:14px
ตัวอยางคําสั่ง CSS

กําหนดใหขอความที่อยูใน Tag <p> เปนสีดาํ และวางอยูกงึ่ กลาง
/* selector ที่เปน HTML Tag */
p{
color:#000000;
text-align:center
}

กําหนดใหขอความที่ class name topic เปนสีแดง ชนิดอักษรเปน Arial ตัวหนา และจัดวางอยูกึ่งกลาง
/* selector ที่เปน Class name */
.topic{
color:red;
font-family:Arial;
font-weight:bold;
text-align:center
}

กรณีที่ selector มีคา property เหมือนกัน สามารถเขียนรวมกันได โดยใชเครื่องหมาย "," คั่นระหวาง selector
กําหนดใหขอความใน Tag <h1>,<h2> และ <h3> เปนสีแดง ชนิดตัวอักษรเปน sans-serif
h1, h2, h3 {
color:red;
font-family:sans-serif
}

สําหรับเรื่อง property และ value จะไดศึกษาอยางละเอียดในหัวขอตอๆ ไป

Comment
ใน Style Sheet Comment จะใชเครื่องหมาย "/*" เปนการเปด และ "*/" เปนการปด เชน
/* นี่คือ comment กําหนดสีตัวอักษรเปนสีดํา ขนาด14px */
body {
color:#000000;
font-size:14px
}

หนวยที่ใชวด
ั คาตางๆ ใน Style Sheet
จาก syntax ของคําสั่ง CSS คา value ของ property บางคาจะตองมีการระบุหนวยดวย หนวยที่ใชงานใน CSS
มีอะไรบาง มาดูกันคะ
หนวยแบบ Relative Length (กําหนดแบบอัตราสวน)
•
•

px (pixels, สัมพันธกับคาความละเอียดของหนาจอ) เชน 1px, 4px
em (emphasize, ความสูงของตัวอักษร) เปนขนาดจํานวนเทาของขนาด font ที่กําหนดให body
ถา font ที่ body กําหนดเปน 10px
h1{fon-size:1.5em} h1 จะมีขนาดเปน 1.5 เทา ของ 10px = 15px
h2{fon-size:1.4em} h2 จะมีขนาดเปน 1.4 เทา ของ 10px = 14px
และถาเรากําหนดเปน 1em ก็จะมีขนาดเทากับ 10px เหมือนเดิม

•
•

ex (x-height, ความสูงของตัวอักษร "x") เชน 1.5ex, 2ex
% (percent, สัมพันธกับขนาดหนาจอ หรือ container ที่บรรจุวต
ั ถุนั้นๆ อยู) เชน 50%, 130%

หนวยแบบ Absolute Length (กําหนดตายตัว)
•
•
•
•
•

in (inches; 1in=2.54cm =72pt =6pc) เชน 2in, 1.5in
cm (centimeters; 1cm=10mm) เชน 2cm, 1.11cm
mm (millimeters) เชน 50mm, 0.8mm
pt (points; 1pt=1/72in, 10pt มีขนาดพอๆกับ 12px) เปนหนวยที่ใชในงานสิ่งพิมพเชน 12pt, 20pt
pc (picas; 1pc=12pt) เชน 1pc, 2pc

สี (Color)
การกําหนดสีใหตัวอักษร พื้นหลัง เสนขอบ หรือสวนอื่นๆ ของวัตถุ สามารถกําหนดไดหลายแบบ
1. กําหนดโดยใชชื่อสี แตการระบุชื่อสีแบบนีใ้ ชสีไดจํานวนจํากัด ไดแก aqua, black, blue, fuchsia (แดงอม
มวง), gray, green, lime, maroon (น้ําตาลแดง), navy, olive, purple, red, silver, teal (เขียวขนเปด), white,
และ yellow
2. กําหนดเปนคาสีแบบ RGB
#rrggbb เชน #eecc00, #42e15e
#rgb เชน #ec0 หมายถึง #eecc00
rgb(x,x,x) โดยที่ x คือจํานวนเต็มตั้งแต 0-255 เชน rgb(0,204,0)
rgb(y%,y%,y%) โดยทีี่ y คือเปอรเซ็นตตั้งแต 0%-100% เชน rgb(0%,80%,0%)

o
o
o
o

ชื่อสี

รหัสคาสีฐาน16

รหัสคาสีฐาน16
แบบยอ

RGB

Black

#000000

#000

rgb(0,0,0)

Red

#FF0000

#F00

rgb(0,0,0)

Green

#00FF00

#F00

rgb(0,255,0)

Blue

#0000FF

#00F

rgb(0,0,255)

Yellow

#FFFF00

#FF0

rgb(255,255,0)

Aqua

#00FFFF

#FF0

rgb(0,255,255)

Fuchsia

#FF00FF

#FF0

rgb(255,0,255)

Silver

#C0C0C0

White

#FFFFFF

rgb(192,192,192)

#FFF

rgb(255,255,255)

การแสดงผลสี

วิธีใชงาน Style Sheet
1. Inline Styles
วิธีการนี้ควรใชในกรณีทต
ี่ องการกําหนด style ใหกับ element ของ HTML เพียงอันเดียวเปนการเฉพาะ โดยการ
แทรกคําสั่ง style sheet ใน HTML Tag อยูในคําสั่ง style="" ดังนี้
<Tag style="property:value;">

EXAMPLE
<html>
<body>
<h1 style="color:red; font-family:Arial">วิธีดูแลรักษาสุขภาพ</h1>
<p style="color:black; font-family:Arial; font-weight:bold">รับประทานอาหารที่มีประโยชน หมั่นออกกําลังกาย และ
พักผอนใหเพียงพอ</p>
</body>
</html>

เราควรหลีกเลีย
่ งการเขียน style=”" ฝงลงใน HTML Tag เพราะมันทําใหอานยาก และนําไปใชตอไมได และเปน
การยากที่จะแกไข

2. Internal Style Sheet
วิธีการนี้ควรใชในกรณีที่มีเพียง HTML ไฟลเดียวที่ใช style นี้ เมื่อประกาศคําสั่ง Style Sheet เพื่อกําหนด
คุณสมบัติ ใหกบ
ั HTML Tag ใดๆ แลว จะมีผลกับเอกสาร HTML ทั้งหนา นิยมใสสว นของคําสั่ง Style Sheet ไว
ระหวาง <head>...</head>
สําหรับ Web Browser รุนเกาที่ไมสนับสนุนคําสั่ง Style Sheet หรือ Disable Style Sheet ไวนั้น ใหใส Comment
ของ ภาษา HTML ไวดวย เพื่อใหเว็บเบราเซอรนั้นทราบวาไมใชคาํ สั่งภาษา HTML
คําสั่งที่ใชเริ่มตน และจบ STYLE SHEET มีโครงสรางดังนี้
<style type="text/css">
<!-selector {property1: value1; property2: value2}
....
-->
</style>

EXAMPLE

<html>
<body>
<head>
<style type="text/css">
<!-h1{color:red; font-family:Arial }
p{color:black; font-family:Arial; font-weight:bold }
-->
</style>

</head>
<body>
<h1>วิธีดูแลรักษาสุขภาพ</h1>
<p>รับประทานอาหารที่มีประโยชน หมั่นออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ</p>
<h1>วิธีกินผลไมที่ถูกตอง</h1>
<p>ใหกินผลไมแคทีละอยาง เชนจะกินมะมวงก็มะมวงอยางเดียวทั้งมื้อ เพื่อใหรางกายจัดเตรียมการยอยไดงาย
ไมสับสน นอกจากนี้ยังไมควรกินผลไมทน
ั ทีหลังอาหาร ถาทานมื้อหลักแลวควรรออยางนอย 20 นาที</p>
</body>
</html>

3. External Style Sheet
วิธีการนี้เหมาะกับกรณีที่มีเพียง 1 style แลวตองการนําไปใชกับเอกสาร HTML หลายๆ ไฟล โดยนําเอาคําสั่ง
Style Sheet ที่อยูใน <style type="text/css"> ... </style> มาบันทึกเปนไฟลใหม นามสกุล .css จากนั้น
จึงทําการผนวกไฟลของ Style Sheet นี้ลงไปในเอกสาร HTML ทุกไฟลที่ตอ
 งการใชงาน Style Sheet ชุดนี้ ไวใน
สวน <head>...</head> โดยใชคําสั่ง
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="URL ไฟล.css">

ตัวอยางนี้จะสราง Style Sheet เก็บไวในไฟลหนึ่ง แลวใหไฟลเอกสาร HTML หลายๆ หนามาเรียกใช
EXAMPLE
ในไฟล mystyle.css ใหเขียน code ดังนี้
h1{ color:red; font-family:Arial }
p{ color:black; font-family:Arial; font-weight:bold }
ในไฟล HTML ex_css_chapter05_3.html เรียกใช style sheet จากภายนอก

<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
<body>
<h1>วิธีดูแลรักษาสุขภาพ</h1>
<p>รับประทานอาหารที่มีประโยชน หมั่นออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ</p>
</body>
</html>

ในไฟล HTML ex_css_chapter05_4.html เรียกใช style sheet จากภายนอก

<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
<body>
<h1>วิธีกินผลไมที่ถูกตอง</h1>
<p>ใหกินผลไมแคทีละอยาง เชนจะกินมะมวงก็มะมวงอยางเดียวทั้งมื้อ เพื่อใหรางกายจัดเตรียมการยอยไดงาย
ไมสับสน นอกจากนี้ยังไมควรกินผลไมทน
ั ทีหลังอาหาร ถาทานมื้อหลักแลวควรรออยางนอย 20 นาที</p>
</body>

</html>

การที่เราใชงาน CSS โดยเรียกใชจากภายนอก จะทําใหไฟลเวบเพจของเรามีขนาดเล็ก และการแกไขคําสั่ง style
sheet เพียงที่เดียว จะมีผลกับเอกสารทุกหนาได

Cascading Order
การเขียนคําสั่ง Style Sheet
Selector ที่เปน HTML Tag
EXAMPLE

<html>
<body>
<head>
<style type="text/css">
<!-h1{color:red; font-family:Arial }
p{color:black; font-family:Arial }
--> </style>
</head>
<body>
<h1>วิธีดูแลรักษาสุขภาพ</h1>
<p>รับประทานอาหารที่มีประโยชน หมั่นออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ</p>
<h1>วิธีกินผลไมที่ถูกตอง</h1>
<p>ใหกินผลไมแคทีละอยาง เชนจะกินมะมวงก็มะมวงอยางเดียวทั้งมื้อ เพื่อใหรางกายจัดเตรียมการยอยไดงาย
ไมสับสน นอกจากนี้ยังไมควรกินผลไมทน
ั ทีหลังอาหาร ถาทานมื้อหลักแลวควรรออยางนอย 20 นาที</p>
</body>
</html>
ตัวอยางนี้เห็นกันมาหลายรอบแลวนะคะ เปนการกําหนด style ใหกับ HTML Tag <h1> และ <p> หมายความวา
ขอความภายใน <h1> ทุกอันในหนาเว็บเพจนี้ใหเปนสีแดง และขอความใน <p> ทุกอันใหเปนสีดํา
มาดู selector แบบอื่นๆ กันบางคะ

Selector ที่เปน Class attribute
เปนการประกาศคําสั่ง Style Sheet เพื่อกําหนดคุณสมบัตแ
ิ บบเฉพาะเจาะจง ใหกับ HTML element ผาน class
attribute โดยเราสามารถตั้งชื่อ class ไดเอง
class ใชเมื่อตองการใชแสดงผลรูปแบบนั้นซ้าํ หลายๆ ครั้ง หรือตองการใชกับ element หลายๆ อัน การประกาศ
ใชเครื่องหมาย "." นําหนาชื่อ class
EXAMPLE

<html>
<head>
<style type="text/css">
<!--

.topic {color:red;
font-family:Arial;
font-weight:bold;
text-align:center
}
.content {color:black;
font-family:Arial;
}
-->
</style>
</head>
<!-- การเรียกใชงาน -->
<body>
<div class="topic">บทความ</div>
<p class="topic">วิธีดูแลรักษาสุขภาพ</p>
<p class="content">รับประทานอาหารทีม
่ ีประโยชน หมัน
่ ออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ</p>
<p class="topic">วิธีกินผลไมที่ถูกตอง</p>
<p class="content">ใหกน
ิ ผลไมแคทีละอยาง เชน จะกินมะมวงก็มะมวงอยางเดียวทั้งมื้อ
เพื่อใหรางกายจัดเตรียมการยอยไดงาย ไมสบ
ั สน นอกจากนี้ยังไมควรกินผลไมทันทีหลังอาหาร
ถาทานมื้อหลักแลวควรรออยางนอย 20 นาที</p>
<p>หันมาใสใจสุขภาพกันเถอะคะ</p>
</body>
</html>

จากตัวอยางสังเกตไดวา class topic ถูกเรียกใชหลายครั้งใน <p> และ ถูกใชในหลาย element ได คือ <p>
และ <div>
แตถา ตองการกําหนดให class topic ใชงานเฉพาะกับ <p> เทานั้น ทําไดโดยใส "p." นําหนาชื่อ class
จะมีผลทําใหขอ
 ความใน <div class="topic">บทความ</div> ไมสามารถแสดงผลตามรูปแบบที่กําหนดใน
class topic ได
p.topic{color:red; font-family:Arial; font-weight:bold; text-align:center }

กรณีที่ตองการใหแสดงผลตามรูปแบบที่กําหนดใน 2 class ก็สามารถทําได
EXAMPLE

<html>
<head>
<style type="text/css">
p.center {text-align:center}
p.bold{ font-weight:bold}
</style>
</head>
<body>
<p class="center bold">ขอความในพารากราฟนีจ
้ ะจัดวางกึ่งกลาง และเปนตัวหนา</p>
</body>
</html>

Selector ที่เปน ID attribute
เปนการประกาศคําสั่ง Style Sheet เพื่อกําหนดคุณสมบัตแ
ิ บบเฉพาะเจาะจง ใหกับ HTML element ผาน ID
attribute เหมือนกับ Class แตตางกันที่ ID จะใชกับ element ที่มีเพียงอันเดียวในเอกสาร HTML การ
ประกาศใช # นําหนา ID
EXAMPLE

<html>
<head>
<style type="text/css">
p {text-align: center}
#chapter {color:red; font-weight:bold}
/*หรือเขียนเปน p#chapter ก็ได*/
</style>
</head>
<body>
<p id="chapter">Chapter ขอความในนีจ
้ ัดวางกึ่งกลาง และเปนสีแดง ตัวหนา</p>
<p>เนื้อหา ขอความในนี้จด
ั วางกึ่งกลาง</p>
<p>เนื้อหา ขอความในนี้จด
ั วางกึ่งกลาง</p>
</body>
</html>

Contextual selectors
การประกาศ selector ซอนกัน โดยเคาะ spacebar ทําใหสามารถสืบทอดคุณสมบัติเดิม และเพิ่มคุณสมบัติที่
แตกตางได ดูตวั อยางเพื่อใหเขาใจมากขึ้นคะ
EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
h1 { color: blue; background-color:#FFFFCC }
h1 em { color: red }
h1 u { color:green}
</style>
</head>
<body> <h1>วิธีรักษาสุขภาพ</h1>
<h1>วิธีลดน้ําหนัก</h1>
<h1><em>วิธีรักษาสุขภาพ</em></h1>
<h1><u>วิธีรักษาสุขภาพ</u></h1>
</body>
</html>

OUTPUT

ขอความใน <h1> จะเปนสีน้ําเงิน แตถามีการกําหนดวาเปนตัวเอียงแลว ขอความใน <h1> จะเปนสีแดง หรือระบุ
วาขีดเสนใตแลวจะไดเปนสีเขียว โดยทีร่ ูปแบบพื้นหลังของ <h1> ยังคงอยู

วิธีรักษาสุขภาพ
วิธีลดน้ําหนัก

วิธีรักษาสุขภาพ
วิธีรักษาสุขภาพ
อีกตัวอยางหนึง่ เพื่อแสดงใหเห็นประโยชนของการใช Contextual selectors
EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
/*ให img ทั่วไป ขอบสีเทา หนา2*/
img {
border:solid;
border-width:2px;
border-color:#999999;
}
/*ให class borderimage มีขอบสีแดง หนา5 แตไมไดกําหนด HTML tag เฉพาะ*/
.borderimage {
border:solid;
border-width:5px;
border-color:red;
}
/*ให เฉพาะ tag <img> class imgspecial_box มีขอบสีแดง หนา5*/
#imgspecial_box img {
border:solid;
border-width:5px;
border-color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<img src="../images/star_icons.gif" />
<img src="../images/star_icons.gif" />
<img src="../images/star_icons.gif" />
<br><br>
แบบนี้ไมดี ตองมาระบุ class borderimage ใหแตละรูป<br />
<img src="../images/star_icons.gif" class="borderimage" />
<img src="../images/star_icons.gif" class="borderimage" />
<img src="../images/star_icons.gif" class="borderimage" />
<br>
<br>

แบบนี้ดี img ที่อยูในสวน div class imgspecial_box จะเปนขอบแดง หนา5 ใหทั้งหมด ไมตองมากําหนดทีละรูป
<div id="imgspecial_box">
<img src="../images/star_icons.gif" />
<img src="../images/star_icons.gif" />
<img src="../images/star_icons.gif" />
</div>
</body>
</html>

OUTPUT

แบบนี้ไมดี ตองมาระบุ class borderimage ใหแตละรูป

แบบนี้ดี img ที่อยูในสวน div class imgspecial_box จะเปนขอบแดง หนา5 ใหทั้งหมด ไมตองมากําหนดทีละรูป

มาดูอีกตัวอยางที่ไมดี คลายกับตัวอยางขางบน เปนตัวอยางที่ใช CSS มากเกินไป
EXAMPLE
<html>
<head>
<title>ex_css_chapter07_3</title>
<style type="text/css">
a.boldlink { color:blue; font-weight:bold; }
</style>
</head>
<body>
<a href="http://www.enjoyday.net/webtutorial/html/index.html" class="boldlink">HTML</a><br />
<a href="http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/index.html" class="boldlink">CSS</a><br />
<a href="http://www.enjoyday.net/webtutorial/xhtml/index.html" class="boldlink">XHTML</a><br />
<a href="http://www.enjoyday.net/webtutorial/javascript/index.html" class="boldlink">JavaScript</a>
</body>
</html>

แกไขใหมเขียนแบบ Contextual selectors จะดีกวาคะ
<html>
<head>
<title>ex_css_chapter07_3</title>
<style type="text/css">
#boldlink_box a { color:blue; font-weight:bold; }
</style>
</head>
<body>
<div id="boldlink_box">

<a href="http://www.enjoyday.net/webtutorial/html/index.html">HTML</a><br />
<a href="http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/index.html">CSS</a><br />
<a href="http://www.enjoyday.net/webtutorial/xhtml/index.html">XHTML</a><br />
<a href="http://www.enjoyday.net/webtutorial/javascript/index.html">JavaScript</a> </div>
</body>
</html>

OUTPUT

HTML
CSS
XHTML
JavaScript

Font
การกําหนดลักษณะใหตัวอักษร ใน HTML เราจะใช tag <font face="ชนิดตัวอักษร" size="number"
color="สี">ขอความ</font> นาจะพอจํากันไดอยู แตในเอกสาร HTML/XHTML แบบ strict จะถือวา tag
<font> เปน tag ที่ลา สมัยแลว ไมสามารถนํามาใชงานได ใหเราใช CSS แทนคะ
เราสามารถใช CSS กําหนดลักษณะใหตัวอักษรได โดยกําหนดรูปแบบ font ผาน Property ตางๆ ใหกับ HTML
element เชน <p>,<div>,<span>,<h1> และอื่นๆ
Property

Description

font-family

ใชกําหนดชนิด font ที่ตองการจะใหแสดงผล โดยที่ font นั้นจะตองมีอยูใน
เครื่องของผูใชงานดวย

font-size

ใชกําหนดขนาดของตัวอักษร ที่จะใหแสดงผล /td>

Values
เชน Arial, Helvetica, sansserif

xx-small

x-small

small

medium

large

x-large

xxlarge
smaller

larger

18px
70%

150%

font-style

ใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรในลักษณะตางๆ

normal

italic
oblique เอียง 45 องศา

font-variant

ใชแปลงตัวอักษรที่เปนตัวพิมพเล็กใหเปนพิมพใหญ
โดยที่ขนาดตัวอักษรยังคงเทาตัวพิมพเล็ก

normal
SMALL-CAPS

font-weight

ใชกําหนดความหนาของตัวอักษร

normal
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600

color

ใชกําหนดสีใหตัวอักษร

red
#000099

font

เราสามารถกําหนด property ใหกับ font ไดในคําสั่งประกาศเดียว

font-style
font-variant
font-weight
font-size
font-family

EXAMPLE
<p style="font-family:AngsanaUPC; font-size:16pt; color:green">
CSS ยอมาจาก Cascading Style Sheet เปนภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกกําหนดมาตรฐานโดย W3C
(World Wide Web Consortium) เชนเดียวกับ HTML และ XHTML ใชสําหรับตกแตงเอกสาร HTML/ XHTM ใหมีหนาตา
สีสัน ตัวอักษร เสนขอบ พื้นหลัง ระยะหาง ฯลฯ อยางที่เราตองการ ดวยการกําหนดคุณสมบัติใหกับ Element ตางๆ ของ HTML
</p>
OUTPUT

CSS ยอมาจาก Cascading Style Sheet เปนภาษาที่มรี ูปแบบการ
เขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกกําหนดมาตรฐานโดย W3C (World
Wide Web Consortium) เชนเดียวกับ HTML และ XHTML ใชสําหรับ
ตกแตงเอกสาร HTML/ XHTM ใหมีหนาตา สีสัน ตัวอักษร เสนขอบ
พื้นหลัง ระยะหาง ฯลฯ อยางที่เราตองการ ดวยการกําหนดคุณสมบัติ
ใหกับ Element ตางๆ ของ HTML
EXAMPLE
<p style="font-weight:bold">Love me Love my dog</p>
<p style="font-family: sans-serif, Arial; font-size:16px; font-style:normal; font-variant:small-caps; fontweight:bold; color:#FF0033">Love me Love my dog</p>
<!-- เขียนอยางยอไดเปน -->
<p style="font: normal small-caps bold 16px sans-serif, Arial; color:#FF0033">Love me Love my dog</p>

OUTPUT

Love me Love my dog

LOVE ME LOVE MY DOG
LOVE ME LOVE MY DOG
Text
เราสามารถกําหนดรูปแบบใหขอความ เชน ความสูงของบรรทัด, ตําแหนงการจัดวางขอความ, การขีดเสนใต, การ
กําหนดตัวพิมพเล็กพิมพใหญ และอื่นๆ ผาน Property ตางๆ ดังนี้
Property

Description

Values

color

ใชกําหนดสี

สี

red
#000099

direction

ใชกําหนดทิศทางของ text (IE6)

ltr
rtl

ซายไปขวา
ขวาไปซาย

line-height

ใชกําหนดความสูงของบรรทัด ซึ่งจะนับรวมขอบ
ดานบนและลางของตัวอักษรดวย

normal
number (pt)
%

normal
ความสูง 15pt
ความสูง 150%

letter-spacing

ใชกําหนดระยะหาง ระหวางตัวอักษรแตละตัว

normal
number (cm)

normal
-0.02cm
0 . 2 c m

text-align

ใชกําหนดรูปแบบการจัดคํา

left
center
right
justify

left

center

right

justify

text-decoration

ใชกําหนดเสนใหกับตัวอักษรในลักษณะตางๆ

none
underline
overline
line-through
blink

text-indent

ใชกําหนดขนาดของยอหนา ในบรรทัดแรกของยอ
หนานั้นๆ

number (in)
%

none
ขีดเสนใต
เสนเหนือตัวอักษร
เสนขีดทับตัวอักษร
ตัวอักษรกระพริบ *IE ใชไมได

กําหนดขนาดของยอหนา 0.3 นิ้ว
กําหนดขนาดของยอหนา 5%
(ถากําหนด 50% จะไดกึ่งกลางหนาจอ
พอดี )

text-transform

ใชแปลงตัวอักษรใหเปนตัวพิมพเล็ก หรือ พิมพ
ใหญ

uppercase
lowercase
capitalize

UPPERCASE แปลงเปนพิมพใหญ
LOWERCASE แปลงเปนพิมพเล็ก
capitalize แปลงพิมพใหญเฉพาะตัวแรก
ของคํา

white-space

ใชกําหนดให หรือ ไมใหมีการขึ้นบรรทัดใหม

normal
nowrap

ใหมีการตัดคําขึ้นบรรทัดใหมตามปกติ

ไมใหมีการตัดคําขึ้นบรรทัดใหม

word-spacing

ใชกําหนดกําหนดระยะหาง ระหวางแตละคํา (IE6)

normal
number (em)

normal - Happy new year
1em - Happy new year

จาก Property ตางๆ ดานบน ลองนํามาใชจัดรูปแบบใหกับขอความกันคะ
EXAMPLE
<p style="color:green; text-indent:1cm; text-align:justify;">
<span style="text-decoration:underline">CSS</span>
ยอมาจาก Cascading Style Sheet เปนภาษาที่มรี ูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกกําหนดมาตรฐานโดย W3C
(World Wide Web Consortium) เชนเดียวกับ HTML และ XHTML ใชสําหรับตกแตงเอกสาร HTML/ XHTM ใหมีหนาตา
สีสัน ตัวอักษร เสนขอบ พื้นหลัง ระยะหาง ฯลฯ อยางที่เราตองการ ดวยการกําหนดคุณสมบัติใหกับ Element ตางๆ ของ HTML
</p>
OUTPUT

CSS ยอมาจาก Cascading Style Sheet เปนภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกกําหนด
มาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium) เชนเดียวกับ HTML และ XHTML ใชสําหรับตกแตง
เอกสาร HTML/ XHTM ใหมห
ี นาตา สีสัน ตัวอักษร เสนขอบ พื้นหลัง ระยะหาง ฯลฯ อยางที่เราตองการ ดวยการ
กําหนดคุณสมบัติใหกับ Element ตางๆ ของ HTML
EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
.p1 {
color:#FF0033;
line-height:18pt;
letter-spacing:0.05cm;
text-decoration:overline;
text-indent:0.5in;
text-transform:capitalize;
white-space:normal;
word-spacing:0.5em;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="p1">good moring teacher, how are you today?</p>
</body>
</html>
OUTPUT

good moring teacher, how are you today?

Background
เราสามารถกําหนดลักษณะพืน
้ หลังของ Element ตางๆ เชน <body>, <table>, <p>, <h1>, <h2>, <div>
เปนตน
Property

Description

Values

backgroundattachment

ใชกําหนดวาตองการใหภาพพื้นหลังนั้นอยูกับที่
หรือวาเลื่อนไปตาม Scroll Bar

fixed
scroll

fix อยูกับที่
เลื่อนตาม Scroll Bar

background-color

ใชกําหนดทั้งสี พื้นหลังของเว็บเพจ หรือ ตาราง

color-rgb
color-hex
color-name
transparent

รหัสสี

เชน url(images/bg.jpg)

backgroundimage

ใชกําหนดรูปภาพ ใหพื้นหลังของเว็บเพจ หรือ
ตาราง

url ของรูป

backgroundposition

ใชกําหนดตําแหนงการจัดวางรูปภาพพื้นหลัง

top left
top center
top right
center left
center center
center right
bottom left
bottom center
bottom right
x% y%
xpos ypos

backgroundrepeat

กําหนดรูปภาพพื้นหลังวาตองการใหมีการเรียงตอ
รูปภาพหรือไม

repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat

background

เราสามารถกําหนด property ใหกับ background
ไดในคําสั่งประกาศเดียว

background-color
background-image
background-repeat
background-attachment
background-position

ชื่อสี

ไมใหมีการวางตอรูปภาพ
วางตอรูปภาพแนวนอน
วางตอรูปภาพแนวตัง้
วางตอรูปภาพทั้งแนวนอนและตั้ง

EXAMPLEBackground เปนรูปอยูดานบน ขวา ไม repeat
<div style="background-attachment:scroll; background-image:url(../images/bg1.gif); background-position:top
right; background-repeat:no-repeat">
<br /><br /><br /><br />
</div>
OUTPUT

EXAMPLEBackground เปนรูปอยูตรงกลาง ไม repeat
<div style="background-attachment:scroll; background-image:url(../images/bg2.gif); backgroundposition:center; background-repeat:no-repeat">
<br /><br /><br /><br />
</div>
OUTPUT

EXAMPLEBackground เปนรูปอยูตรงกลาง repeart แนวนอน
<div style="background-attachment:scroll; background-image:url(../images/bg2.gif); backgroundposition:center; background-repeat:repeat-x">
<br /><br />Enjoyday.net<br /><br />
</div>
OUTPUT

Enjoyday.net
EXAMPLEBackground เปนรูปอยูตรงกลาง repeart แนวตั้ง
<div style="background-attachment:scroll; background-image:url(../images/bg2.gif); backgroundposition:center; background-repeat:repeat-y">
<br /><br />Enjoyday.net<br /><br />
</div>
OUTPUT

Enjoyday.net
EXAMPLEBackground เปนรูป repeart ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง
<div style="background-image:url(../images/bg2.gif); background-repeat:repeat">
<br /><br />Enjoyday.net<br /><br />
</div>
OUTPUT

Enjoyday.net
EXAMPLEBackground เปนพื้นสีฟา
<div class="output_box" style="background-color:#D7EBFF">
<br /><br />Enjoyday.net<br /><br />
</div>
OUTPUT

Enjoyday.net
EXAMPLEBackground เปนรูป Fix
<textarea style="background-image:url(../images/bg1.gif); background-attachment:fixed; width:300px "
rows="3">สวัสดีคะ
นี่เปน Background แบบ Fix
รูปจะไมเลือนไปตาม Scroll Bar คะ
.
.
.
.
</textarea>
OUTPUT
สวั สดี ค ะ
นี่ เ ป น Background แ บบ Fix
รู ป จะไม เ ลื อน ไปตาม Scroll Bar ค

EXAMPLEBackground เปนรูปไม Fix เลื่อนตาม Scroll Bar
<textarea style="background-image:url(../images/bg1.gif); background-attachment:scroll; width:300px"
rows="3">สวัสดีคะ
นี่เปน Background แบบไม Fix
รูปจะเลือนไปตาม Scroll Bar คะ
.
.
.
.
</textarea>
OUTPUT

Border
เราสามารถกําหนดลักษณะเสนกรอบของ Element ตางๆ ได เชน <p>, <div> เปนตน
Property

Description

Values

border-width

ใชกําหนดขนาดของกรอบของวัตถุทั้ง 4 ดาน

thin
medium
thick
length

เชน 5px, 5pt

border-style

ใชการกําหนดลักษณะของกรอบของวัตถุทั้ง 4

none
hidden

dotted

ดาน

dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

dashed

solid

double

groove

ridge

inset

outset

border-color

ใชการกําหนดสีกรอบของวัตถุท้งั 4 ดาน *ตอง
กําหนด style กอน

color

border

สามารถกําหนด property ใหกับ border ไดใน
คําสั่งประกาศเดียว

border-width
border-style
border-color

border-top-width
border-top-style
border-top-color
border-top

ใชกําหนดคุณสมบัติใหกับกรอบดานบน

border-bottom-width
border-bottom-style
border-bottom-color
border-bottom

ใชกําหนดคุณสมบัติใหกับกรอบดานลาง

border-left-width
border-left-style
border-left-color
border-left

ใชกําหนดคุณสมบัติใหกับกรอบดานซาย

border-right-width
bordr-right-style
border-right-color
border-righte

ใชกําหนดคุณสมบัติใหกับกรอบดานขวา

EXAMPLEกําหนดขนาด border
<div style="border-top-width:5px; border-right-width:5px; border-bottom-width:5px; border-left-width:5px;">
<br /> <br /> <br />
</div>

หรือ
<div style="border-width:5px">
<br /><br /><br />
</div>
OUTPUT

กําหนดขนาดใหเสนกรอบทั้ง 4 ดานมีคา 5px

EXAMPLEกําหนดขนาด border
<div class="output_box" style="border-width:1px 10px">
<br /><br /><br />
</div>
OUTPUT

กําหนดขนาดใหเสนกรอบ บน ลาง เปน 1px, และขนาดเสนกรอบ ซาย ขวา เปน 10px

EXAMPLEกําหนดขนาด border
<div class="output_box" style="border-width:1px 10px 20px">
<br /><br /><br />
</div>
OUTPUT

กําหนดขนาดใหเสนกรอบ บน เปน 1px, ขนาดเสนกรอบ ซาย ขวา เปน 10px และขนาดเสนกรอบ ลาง เปน
20px

EXAMPLEกําหนดขนาด border
<div class="output_box" style="border-top-width:1px; border-right-width:10px; border-bottom-width:20px;
border-left-width:30px;">
<br /> <br /> <br />
หรือ
</div> <div class="output_box" style="border-width:1px 10px 20px 30px">
<br /><br /><br />
</div>
OUTPUT

กําหนดขนาดใหเสนกรอบ 1px 10px 20px 30px เปนขนาดของเสนกรอบ บน ขวา ลาง ซาย ตามลําดับ

EXAMPLEลักษณะ border
<div style="border-style:dashed dotted solid double; border-color:#FF6633">
<br /><br /><br /><br />
</div>
OUTPUT

กําหนดลักษณะใหเสนกรอบในคําสั่งเดียว dashed dotted solid double เปนลักษณะของเสนกรอบ บน ขวา ลาง
ซาย ตามลําดับ

EXAMPLEกําหนดสี border
<div style="border-style:solid; border-color:red blue green black">
<br /> <br /> <br />
</div>
OUTPUT

กําหนดสีใหเสนกรอบในคําสั่งเดียว red blue green black เปนสีของเสนกรอบ บน ขวา ลาง ซาย ตามลําดับ

EXAMPLEกําหนด property ใหกับ border ในคําสั่งประกาศเดียว
<div style="border-width:5px; border-style:double; border-color:#336699">
<br /> <br /> <br />
</div>
หรือ
<div style="border:5px double #336699">
<br /> <br /> <br />
</div>
OUTPUT

กําหนด property ใหกับ border ไดในคําสั่งประกาศเดียว

Margin, Padding
Property

Description

margin-top

ใชกําหนดระยะหางระหวางขอบของวัตถุดานบน กับวัตถุอื่นๆ

margin-bottom

ใชกําหนดระยะหางระหวางขอบของวัตถุดานลาง กับวัตถุอื่นๆ

margin-left

ใชกําหนดระยะหางระหวางขอบของวัตถุดานซาย กับวัตถุอ่น
ื ๆ

margin-right

ใชกําหนดระยะหางระหวางขอบของวัตถุดานขวา กับวัตถุอ่น
ื ๆ

margin

ใชกําหนดระยะหางระหวางขอบของวัตถุท่ต
ี องการ ทั้ง 4 ดาน กับวัตถุอื่น ๆ ในคําสั่ง
เดียว

padding-top

ใชกําหนดระยะหางระหวางขอบของวัตถุดานในเสนบน กับ ขอความที่อยูในกรอบ

padding-bottom

ใชกําหนดระยะหางระหวางขอบของวัตถุดานในเสนลาง กับ ขอความที่อยูในกรอบ

Values
auto
length

เชน 5px,
5pt,5cm

padding-left

ใชกําหนดระยะหางระหวางขอบของวัตถุดานในเสนซาย กับ ขอความที่อยูในกรอบ

padding-right

ใชกําหนดระยะหางระหวางขอบของวัตถุดานในเสนขวา กับ ขอความที่อยูในกรอบ

padding

ใชกําหนดระยะหางระหวางขอบของวัตถุดานใน กับ ขอความที่อยูในกรอบ (ไมเกี่ยวของ
กับวัตถุดานนอก)

EXAMPLEถาไมไดใชงาน margin และ padding
ขอความขางนอกดานบน
<div style="border:20px solid #3399CC">
block นี้มี Border สีน้ําเงิน ขนาด 20px
ไมใชงาน Margin และ Padding ลองมาดูกันวาไดผลเปนอยางไร
</div>
ขอความขางนอกดานลาง
OUTPUT

ขอความขางนอกดานบน
block นี้มี Border สีน้ําเงิน ขนาด 20px ไมใชงาน Margin และ Padding ลองมาดูกันวาไดผลเปนอยางไร
ขอความขางนอกดานลาง

ลองมาดูตอวา... ถานํา margin และ padding มาใชงานละ

EXAMPLE การใชงาน margin และ padding
ขอความขางนอกตรงนี้หางจากขอบดานนอกของ block 20x นี่คือ margin ดานบน
<div style="margin:20px; padding:20px; border:20px solid #3399CC">
block นี้มี Border สีน้ําเงิน ขนาด 20px <br />
มี Padding ระยะหางระหวางขอบดานใน กับ ขอความใน block 20px<br />
และมี Margin ระยะหางระหวางขอบดานนอก กับ ขอความที่อยูขางนอก block 20px ทีนี้คงเขาใจแลววา margin และpadding
คือสวนไหนกันแลว
</div>
ขอความขางนอกตรงนี้หางจากขอบดานนอกของ block 20x นี่คือ margin ดานลาง
OUTPUT

ขอความขางนอกตรงนี้หางจากขอบดานนอกของ block 20x นี่คือ margin ดานบน
block นี้มี Border สีน้ําเงิน ขนาด 20px
มี Padding ระยะหางระหวางขอบดานใน กับ ขอความใน block 20px
และมี Margin ระยะหางระหวางขอบดานนอก กับ ขอความทีอ
่ ยูขางนอก block 20px ทีนค
ี้ งเขาใจแลววา margin
และpadding คือสวนไหนกันแลว
ขอความขางนอกตรงนี้หางจากขอบดานนอกของ block 20x นี่คือ margin ดานลาง

ถายังงงๆ วาตรงไหนคือ margin และ padding อยู ใหดท
ู ี่รูปนี้คะ

EXAMPLEการใชงาน margin ที่แตละดานไมเทากัน
<div style="margin:20px; padding:10px 20px 30px 40px; border:2px solid #009999">
block นี้มี Border สีสม ขนาด 2px <br />
มี Padding ระยะหางระหวางขอบดานใน กับ ขอความใน block 10px 20px 30px 40px ซึ่งเปน pading ของดานบน ขวา ลาง
ซาย ตามลําดับ
และมี Margin ระยะหางระหวางขอบดานนอก กับ ขอความที่อยูขางนอก block 20px ทั้ง 4 ดาน
</div>
ขอความขางนอกตรงนี้หางจากขอบดานนอกของ block 20x นี่คือ margin ดานลาง
OUTPUT

ความขางนอกตรงนี้หางจากขอบดานนอกของ block 10x นี่คือ margin ดานบน
block นี้มี Border สีสม
 ขนาด 2px
มี Padding ระยะหางระหวางขอบดานใน กับ ขอความใน block 20px ทั้ง 4 ดาน และมี Margin ระยะหางระหวาง
ขอบดานนอก กับ ขอความทีอ
่ ยูขางนอก block 10px 20px 30px 40px ซึ่งเปน margin ของดานบน ขวา ลาง
ซาย ตามลําดับ
ขอความขางนอกตรงนี้หางจากขอบดานนอกของ block 30x นี่คือ margin ดานลาง

EXAMPLEการใชงาน padding ที่แตละดานไมเทากัน
ความขางนอกตรงนี้หางจากขอบดานนอกของ block 20x นี่คือ margin ดานบน
<div style="margin:20px; padding:10px 20px 30px 40px; border:2px solid #009999">
block นี้มี Border สีเขียว ขนาด 2px <br />
มี Padding ระยะหางระหวางขอบดานใน กับ ขอความใน block 10px 20px 30px 40px ซึ่งเปน pading ของดานบน ขวา ลาง
ซาย ตามลําดับ
และมี Margin ระยะหางระหวางขอบดานนอก กับ ขอความที่อยูขางนอก block 20px ทั้ง 4 ดาน
</div>
ขอความขางนอกตรงนี้หางจากขอบดานนอกของ block 20x นี่คือ margin ดานลาง
OUTPUT

ความขางนอกตรงนี้หางจากขอบดานนอกของ block 20x นี่คือ margin ดานบน
block นี้มี Border สีเขียว ขนาด 2px
มี Padding ระยะหางระหวางขอบดานใน กับ ขอความใน block 10px 20px 30px 40px ซึ่งเปน pading ของ
ดานบน ขวา ลาง ซาย ตามลําดับ และมี Margin ระยะหางระหวางขอบดานนอก กับ ขอความที่อยูขางนอก block
20px ทั้ง 4 ดาน
ขอความขางนอกตรงนี้หางจากขอบดานนอกของ block 20x นี่คือ margin ดานลาง

EXAMPLE อื่นๆ
h1 {margin: 10px}

Happy New Year
margin ทั้ง4 ดานเปน 10px

h1 {margin: 10px 2%}

Happy New Year
margin ดานบนและลาง 10px, ดานขวาและซาย เปน 2% ของความกวางเอกสาร

h1 {margin: 10px 2% -10px}

Happy New Year
margin ดานบน 10px, ดานขวาและซาย 2% ของความกวางเอกสาร, ดานลาง เปน -10px

h1 {margin: 10px 2% -10px auto}

Happy New Year
margin ดานบน 10px, ดานขวา 2% ของความกวางเอกสาร, ดานลาง เปน -10px และดานซายกําหนดตาม Browser

EXAMPLEการใชงานผสม Chapter 8-12
<html>
<head>
<style type="text/css">
.mixcode {
font: normal small-caps bold 16px Arial, Helvetica, sans-serif;
color:#FF0033;
text-align:center;
text-decoration:underline;
word-spacing:0.5em;
background-color:#FBEFFC;
border:2px dotted #FF6699;
margin:20px;
padding:20px
</style>
</head>
<body>
Hello all,

<div class="mixcode">Happy New Year 2009</div>
Hope you enjoy your stay here.
</body>
</html>
OUTPUT

Hello all,

HAPPY NEW YEAR 2009
Hope you enjoy your stay here.

List
Property
list-style-type

Description
ใชกําหนดลักษณะที่ใชนําหนาแตละ
รายการยอย

Values
none
disc
circle
square
decimal
decimal-leading-zero
lower-roman
upper-roman
lower-alpha
upper-alpha
lower-greek
lower-latin
upper-latin
hebrew
armenian
georgian
cjk-ideographic
hiragana
katakana
hiragana-iroha
katakana-iroha

•

disc

o

circle



square

1.

decimal

•

decimal-leading-zero

i.

lower-roman

I.

upper-roman

a.

lower-alpha

A.

upper-alpha

•

lower-greek

•

lower-latin

•

upper-latin

•

hebrew

•

armenian

•

georgian

•

georgian

•

cjk-ideographic

•

hiragana

•

hiragana-iroha

•
list-style-position

ใชการกําหนดลักษณะการปดขึ้นบรรทัด
ใหมของขอความ กรณีที่มีความยาวเกิน 1
บรรทัด

inside
outside

จัดใหตรงแนวกับสัญลักษณ
จัดใหตรงแนวกับขอความแถวแรก

ของรูปภาพ

* ถาไมกําหนดจะเปนแบบ outside

list-style-image

ใชการกําหนดรูปภาพเพื่อนํามาเปน
สัญลักษณรายการยอย

url

list-style

สามารถกําหนด property ใหกับ list ไดใน
คําสั่งประกาศเดียว

list-style-type
list-style-position
list-style-image

EXAMPLE
Enjoyday.net - Web builder Tutorial
<ul style="list-style-type:square">
<li>HTML</li>
<li>CSS</li>
<li>XHTML</li>
<li>JavaScript</li>
<li>SQL</li>
</ul>
OUTPUT

Enjoyday.net - Web builder Tutorial






HTML
CSS
XHTML
JavaScript
SQL

EXAMPLE
Enjoyday.net - Web builder Tutorial
<ul>
<li style="list-style-type:circle">HTML</li>
<li style="list-style-type:disc">CSS</li>
<li style="list-style-type:square">XHTML</li>
<li style="list-style-type:decimal">JavaScript</li>
<li style="list-style-type:upper-roman">SQL</li>
</ul>
OUTPUT

Enjoyday.net - Web builder Tutorial
o
•

4.
V.

HTML
CSS
XHTML
JavaScript
SQL

katakana-iroha

EXAMPLE
Enjoyday.net - Web builder Tutorial
<ul style="list-style-image:url(images/list.gif)">
<li>HTML</li>
<li>CSS</li>
<li>XHTML</li>
<li>JavaScript</li>
<li>SQL</li>
</ul>
OUTPUT

Enjoyday.net - Web builder Tutorial
•
•
•
•
•

HTML
CSS
XHTML
JavaScript
SQL

EXAMPLE
ประโยชนของ CSS
<ul style="list-style-type:circle; list-style-position:inside">
<li>การใช css ในการจัดรูปแบบการแสดงผล จะชวยลดการใชภาษา HTML ในการตกแตงเอกสารเว็บเพจ ทําให code ภายใน
เอกสาร HTML เหลือเพียงสวนเนื้อหา ทําใหเขาใจงายขึ้น การแกไขเอกสารทําไดงายและรวดเร็ว</li>
<li>เมื่อ code ภายในเอกสาร HTML ลดลง ทําใหขนาดไฟลเล็กลง จึงดาวนโหลดไดเร็ว</li>
<li>สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลจากคําสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ใหมีผลกับเอกสาร HTML ทั้งหนา หรือทุกหนาได
ทําใหเวลาแกไขหรือปรับปรุงทําไดงาย ไมตองไลตามแกที่ HTML Tag ตางๆ ทั่วทั้งเอกสาร</li>
</ul>
OUTPUT

ประโยชนของ CSS
o

o
o

การใช css ในการจัดรูปแบบการแสดงผล จะชวยลดการใชภาษา HTML ในการตกแตงเอกสารเว็บเพจ
ทําให code ภายในเอกสาร HTML เหลือเพียงสวนเนื้อหา ทําใหเขาใจงายขึ้น การแกไขเอกสารทําได
งายและรวดเร็ว
เมื่อ code ภายในเอกสาร HTML ลดลง ทําใหขนาดไฟลเล็กลง จึงดาวนโหลดไดเร็ว
สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลจากคําสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ใหมีผลกับเอกสาร HTML ทั้งหนา
หรือทุกหนาได ทําใหเวลาแกไขหรือปรับปรุงทําไดงาย ไมตองไลตามแกที่ HTML Tag ตางๆ ทั่วทั้ง
เอกสาร

EXAMPLE
ประโยชนของ CSS
<ul style="list-style-type:circle; list-style-position:outside">
<li>การใช css ในการจัดรูปแบบการแสดงผล จะชวยลดการใชภาษา HTML ในการตกแตงเอกสารเว็บเพจ ทําให code ภายใน
เอกสาร HTML เหลือเพียงสวนเนื้อหา ทําใหเขาใจงายขึ้น การแกไขเอกสารทําไดงายและรวดเร็ว</li>
<li>เมื่อ code ภายในเอกสาร HTML ลดลง ทําใหขนาดไฟลเล็กลง จึงดาวนโหลดไดเร็ว</li>
<li>สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลจากคําสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ใหมีผลกับเอกสาร HTML ทั้งหนา หรือทุกหนาได
ทําใหเวลาแกไขหรือปรับปรุงทําไดงาย ไมตองไลตามแกที่ HTML Tag ตางๆ ทั่วทั้งเอกสาร</li>
</ul>
OUTPUT

ประโยชนของ CSS

การใช css ในการจัดรูปแบบการแสดงผล จะชวยลดการใชภาษา HTML ในการตกแตงเอกสารเว็บเพจ
ทําให code ภายในเอกสาร HTML เหลือเพียงสวนเนื้อหา ทําใหเขาใจงายขึ้น การแกไขเอกสารทําได
งายและรวดเร็ว
เมื่อ code ภายในเอกสาร HTML ลดลง ทําใหขนาดไฟลเล็กลง จึงดาวนโหลดไดเร็ว
สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลจากคําสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ใหมีผลกับเอกสาร HTML ทั้งหนา
หรือทุกหนาได ทําใหเวลาแกไขหรือปรับปรุงทําไดงาย ไมตองไลตามแกที่ HTML Tag ตางๆ ทั่วทั้ง
เอกสาร

o

o
o

EXAMPLE กําหนด property ใหกับ list ไดในคําสั่งประกาศเดียว
ประโยชนของ CSS
<ul style="list-style:decimal inside">
<li>การใช css ในการจัดรูปแบบการแสดงผล จะชวยลดการใชภาษา HTML ในการตกแตงเอกสารเว็บเพจ ทําให code ภายใน
เอกสาร HTML เหลือเพียงสวนเนื้อหา ทําใหเขาใจงายขึ้น การแกไขเอกสารทําไดงายและรวดเร็ว</li>
<li>เมื่อ code ภายในเอกสาร HTML ลดลง ทําใหขนาดไฟลเล็กลง จึงดาวนโหลดไดเร็ว</li>
<li>สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลจากคําสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ใหมีผลกับเอกสาร HTML ทั้งหนา หรือทุกหนาได
ทําใหเวลาแกไขหรือปรับปรุงทําไดงาย ไมตองไลตามแกที่ HTML Tag ตางๆ ทั่วทั้งเอกสาร</li>
</ul>
OUTPUT

ประโยชนของ CSS
1. การใช css ในการจัดรูปแบบการแสดงผล จะชวยลดการใชภาษา HTML ในการตกแตงเอกสารเว็บเพจ
ทําให code ภายในเอกสาร HTML เหลือเพียงสวนเนื้อหา ทําใหเขาใจงายขึ้น การแกไขเอกสารทําได
งายและรวดเร็ว
2. เมื่อ code ภายในเอกสาร HTML ลดลง ทําใหขนาดไฟลเล็กลง จึงดาวนโหลดไดเร็ว
3. สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลจากคําสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ใหมีผลกับเอกสาร HTML ทั้งหนา
หรือทุกหนาได ทําใหเวลาแกไขหรือปรับปรุงทําไดงาย ไมตองไลตามแกที่ HTML Tag ตางๆ ทั่วทั้ง
เอกสาร

Table
ตองใชกับเว็บเบราเซอรรุนใหมๆ เชน IE6 เปนตนไป
*บาง property เมื่อทดสอบแลวไมเห็นผล
Property

Description

Values

table-layout

ใชกําหนดความกวางของตารางและ
คอลัมน

automatic
fixed

Default
กวางตามที่กําหนดเทานั้น

caption-side

ใชกําหนดตําแหนงของชื่อตาราง

top
bottom
left
right

Default

empty-cells

ใชกําหนดวาจะแสดง/ไมแสดง เสนขอบ
เมื่อ cell นั้นไมมีขอความ (empty)

hide
show

Default

border-spacing

ใชกําหนดระยะระหวางตาราง และขอบ
แนวนอน และแนวตั้ง

length length

เชน 2px 5px

border-collapse

ใชกําหนดลักษณะเสนขอบ

separate
collapse

Default แยกเปน 2 เสน
เปนเสนเดียว

EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
table.one{
table-layout:automatic;
width:100%;
border:1px solid #666666
}
table.two{
table-layout:fixed;
empty-cells:show;
border-collapse:collapse;
width:100%;
border:1px solid #666666
}
td {
border:1px solid #666666
}
</style>
</head>
<body>
<table class="one">
<caption>ตารางแสดงตัวเลข</caption>
<tr>
<td width="20%">1000000000000000000000000000</td>
<td width="40%">10000000</td>
<td width="40%"></td>
</tr>
</table>
<br />
<table class="two">
<caption>ตารางแสดงตัวเลข</caption>
<tr>
<td width="20%">1000000000000000000000000000</td>
<td width="40%">10000000</td>
<td width="40%"></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
OUTPUT
ตารางแสดงตัวเลข
1000000000000000000000000000 10000000

ตารางแสดงตัวเลข

1000000000000000000000000000 10000000

สังเกต ตารางที่สอง จะ fix ความกวางของชองตารางไว ทําใหแสดงขอความไมพอ นอกจากนี้มีการกําหนด cell
วางใหแสดงดวย และใหแสดงเสนขอบรวมเปนเสนเดียว
EXAMPLEลองจัดรูปแบบอื่นๆ ใหกับตาราง โดยใช CSS บทที่ผานๆ มา ดูคะ
<html>
<head>
<style type="text/css">
table.three{
width:60%;
border:0;
}
table.three th { font-weight:bold;
border-bottom:1px solid #CCC;
border-top:1px solid #CCC;
background-color:#F2F9FF ;
color:#0000CC;
}
table.three td { padding:5px;
border-bottom:1px dotted #CCC;
}
</style>
</head>
<body>
<table class="three" cellspacing="0">
<tr>
<th>รหัสพนักงาน</th>
<th>ชื่อ</td>
<th>เงินเดือน</th>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>อํานาจ</td>
<td align="right">30,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>สมชาย</td>
<td align="right">25,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>วีระ</td>
<td align="right">20,000</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

OUTPUT

รหัสพนักงาน

ชื่อ

เงินเดือน

01

อํานาจ

30,000

02

สมชาย

25,000

03

วีระ

20,000

Link

Property

Purpose

a:link

กําหนด style ใหกับ link ปกติที่ยังไมเคยถูก click

a:visited

กําหนด style ใหกับ link ที่เคยถูกคลิกแลว

a:hover

กําหนด style ใหกับ link เมื่อเลื่อนเมาสไปอยูเหนือ link

a:active

กําหนด style ใหกับ link ขณะถูกคลิก

EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
.linkbox a:link {color: #FF0000} /* unvisited link สีแดง*/
.linkbox a:visited {color: #00FF00} /* visited link สีเขียว*/
.linkbox a:hover {color: #FF00FF} /* mouse over link สีชมพู */
.linkbox a:active {color: #0000FF} /* selected link สีน้ําเงิน*/
</style>
</head>
<body>
<div class="linkbox">
<a href="css_chapter01.html">Chapter1</a>
<a href="css_chapter02.html">Chapter2</a>
<a href="css_chapter03.html">Chapter3</a>
<a href="css_chapter04.html">Chapter4</a>
<a href="css_chapter05.html">Chapter5</a>
</div>
<body>
</html>
OUTPUT

Chapter1 Chapter2 Chapter3 Chapter4 Chapter5
EXAMPLE
<html>
<head>

<style type="text/css">
.linkpage a { font:12px Arial, Helvetica, sans-serif;
background: #F8FBFC;
color: #56ADDC;
text-decoration: none;
padding: 2px 4px;
border: 1px solid #1BA0CD;
}
.linkpage a:hover { background-color:#C0F5FA;
border-color: #608BD2;
color:#0076AE
}
.linkpage span { font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif;
color:#333333;
padding: 2px 4px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="linkpage" style="margin:auto; padding:10px">
<span>Page :</span>
<a href="css_chapter01.html">&laquo; First</a>
<a href="css_chapter14.html">&lsaquo; Prev</a>
<a href="css_chapter01.html">1</a>
<a href="css_chapter02.html">2</a>
<a href="css_chapter03.html">3</a>
<a href="css_chapter16.html">Next &rsaquo;</a>
<a href="css_chapter25.html">Last &raquo;</a>
</div>
<body>
</html>
OUTPUT
Page : « First ‹ Prev 1 2 3 Next › Last »

Classification
การแสดงผลวัตถุวาจะแสดงอยางไร ที่ไหน
Property

Description

Values

float

ใชกําหนดการจัดวางรูปภาพ หรือวัตถุที่ตองการ วาจะให
อยูทางดานใดของขอความที่มีอยู

display

ใชกําหนดรูปแบบการแสดงของวัตถุ

value

description

left
right
none

none

ไมแสดงวัตถุนั้น

block

แสดงเปน block โดยขึ้นบรรทัดใหมกอน

inline

เปนคา Default โดย element จะแสดงแบบ inline ไมมีการขึน
้ บรรทัดใหม

list-item

แสดงเปนลิสตรายการ

run-in

The element will be displayed as block-level or inline element depending
on context

compact

The element will be displayed as block-level or inline element depending
on context

marker

table

The element will be displayed as a block table (like <table>), with a line
break before and after the table

inline-table

The element will be displayed as an inline table (like <table>), with no
line break before or after the table

table-row-group

The element will be displayed as a group of one or more rows (like
<tbody>)

table-header-group

The element will be displayed as a group of one or more rows (like
<thead>)

table-footer-group

The element will be displayed as a group of one or more rows (like
<tfoot>)

table-row

The element will be displayed as a table row (like <tr>)

table-column-group

The element will be displayed as a group of one or more columns (like
<colgroup>)

table-column

The element will be displayed as a column of cells (like <col>)

table-cell

The element will be displayed as a table cell (like <td> and <th>)

table-caption

The element will be displayed as a table caption (like <caption>

clear

ใชยกเลิกการจัดวางวัตถุกับขอความ

left
right
both
none

visibility

กําหนดใหมีการแสดง หรือซอน วัตถุและขอความที่
ตองการ

visible
hidden
collapse

EXAMPLE float
<html>
<head>
<style type="text/css">
.img1 {
float:right;
width:120px;
margin:0 0 15px 20px;
padding:15px;
border:1px solid black;
text-align:center;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="img1">
<img src="../images/tea.jpg" /><br />Green Tea
</div>
<p> มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้ง
โบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่
ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว </p>
<p>ปจจุบัน การวิจัยทางวิทยาศาสตรทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออกพบวา การดื่มชาเขียวมีผลอยางชัดเจนตอสุขภาพ เชน
ในป 1994 วารสารของสถาบันมะเร็งแหงชาติ ตีพิมพผลการศึกษาที่แสดงวา การดื่ม ชาเขียวชวยลดอัตราการเสี่ยงของ
โรคมะเร็งหลอดอาหาร ในหมูชาวจีนทั้งหญิงชาย ไดถึง เกือบ 60% เมื่อไมนานมานี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยปูรดู สรุปวา
สารประกอบในชาเขียว ชวยยับยั้งอัตราการเติบโตของเซลมะเร็งได นอกจากนั้น ยังมีการวิจัยที่แสดงวา การดื่มชาเขียวชวยลด
ระดับคลอเรสเตอรอลโดยรวมได และยังชวยปรับอัตรา HDL ใหเปน LDL</p>
</body>
<html>
OUTPUT

Green Tea
มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแต
ครั้งโบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา ในหนังสือเรื่อง ไขความลับ
ธรรมชาติสส
ู ุขภาพทีด
่ ีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย
4,000 ปมาแลว
ปจจุบัน การวิจย
ั ทางวิทยาศาสตรทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออกพบวา การดื่มชาเขียวมีผลอยางชัดเจนตอ
สุขภาพ เชน ในป 1994 วารสารของสถาบันมะเร็งแหงชาติ ตีพิมพผลการศึกษาที่แสดงวา การดื่ม ชาเขียวชวยลด
อัตราการเสี่ยงของโรคมะเร็งหลอดอาหาร ในหมูชาวจีนทั้งหญิงชาย ไดถงึ เกือบ 60% เมื่อไมนานมานี้ นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยปูรดู สรุปวา สารประกอบในชาเขียว ชวยยับยั้งอัตราการเติบโตของเซลมะเร็งได นอกจากนั้น ยังมีการ
วิจัยที่แสดงวา การดื่มชาเขียวชวยลดระดับคลอเรสเตอรอลโดยรวมได และยังชวยปรับอัตรา HDL ใหเปน LDL

EXAMPLE display:inline ทําให <p> ไมมีการตัดบรรทัดใหม (<p> ปกติจะตัดบรรทัดใหม)
<h4>กรณีไมมีการจัดรูปแบบ</h4>
<p>มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ
โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา </p>
<p>ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีนเปน
เวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว </p><br />
<h4>กรณีกําหนดให display แบบ inline</h4>
<p style="display:inline">มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชา
เขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา </p>
<p style="display:inline">ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียว
เปนยาในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว </p>
OUTPUT

กรณีไมมีการจัดรูปแบบ
มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแต
ครั้งโบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา
ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสส
ู ุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศ
จีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว

กรณีกําหนดให display แบบ inline
มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแต
ครั้งโบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา
ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสส
ู ุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศ
จีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว
EXAMPLE display:block (<span> ปกติจะไมบรรทัดใหม)
<h4>กรณีไมมีการจัดรูปแบบ</h4>
<span>มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้ง
โบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา </span>
<span>ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีน
เปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว </span><br />
<h4>กรณีกําหนดให display แบบ block</h4>
<span style="display:block">มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยา
ของชาเขียวมาตัง้ แตครั้งโบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา </span>
<span style="display:block">ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชา
เขียวเปนยาในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว </span>

OUTPUT

กรณีไมมีการจัดรูปแบบ

มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแต
ครั้งโบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา ในหนังสือเรื่อง ไขความลับ
ธรรมชาติสส
ู ุขภาพทีด
่ ีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย
4,000 ปมาแลว

กรณีกําหนดให display แบบ block
มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแต
ครั้งโบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา ในหนังสือเรื่อง ไขความลับ
ธรรมชาติสส
ู ุขภาพทีด
่ ีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย
4,000 ปมาแลว
EXAMPLE
<font style="display:list-item">Jack</font>
<font style="display:list-item">Kate</font>
OUTPUT

Jack Kate

EXAMPLEclear:left
<p><h4>กรณีไมมีการจัดรูปแบบ</h4>
<img src="../images/tea.jpg">
มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดย
ใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน
เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว</p>
<p><h4>จัดใหรูปชิดซาย</h4>
<img src="../images/tea.jpg" style="float:left">
มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดย
ใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน
เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว
</p>
<p><h4>จัดใหรูปชิดซาย และใหขอความทอนหลังขึ้นตนใหม ใตรูป (clear:left)</h4>
<img src="../images/tea.jpg" style="float:left">
มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดย
ใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา
<p style="clear:left">ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยา
ในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว</p>
</p>
OUTPUT

กรณีไมมีการจัดรูปแบบ

มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของ
ชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา ในหนังสือเรื่อง
ไขความลับธรรมชาติสส
ู ุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีนเปนเวลานาน
อยางนอย 4,000 ปมาแลว

จัดใหรูปชิดซาย

มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของ
ชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา ในหนังสือเรื่อง
ไขความลับธรรมชาติสส
ู ุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีนเปนเวลานาน
อยางนอย 4,000 ปมาแลว

จัดใหรูปชิดซาย และใหขอความทอนหลังขึน
้ ตนใหม ใตรูป (clear:left)

มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของ
ชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา
ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสส
ู ุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศ
จีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว
EXAMPLEclear:right
<p><h4>จัดใหรูปชิดขวา</h4>
<img src="../images/tea2.jpg" style="float:right">
มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดย
ใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน
เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว
</p>

<p><h4>จัดใหรูปชิดขวา และใหขอความทอนหลังขึ้นตนใหม ใตรูป (clear:right)</h4>
<img src="../images/tea2.jpg" style="float:right">
มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดย
ใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา
<p style="clear:right">ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปน
ยาในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว</p>
</p>

OUTPUT

จัดใหรูปชิดขวา

มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทาง
ยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา ในหนังสือ
เรื่อง ไขความลับธรรมชาติสส
ู ข
ุ ภาพทีด
่ ีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีนเปน
เวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว

จัดใหรูปชิดขวา และใหขอความทอนหลังขึน
้ ตนใหม ใตรูป (clear:right)

มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทาง
ยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา
ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสส
ู ุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศ
จีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว
EXAMPLEclear:both
<p><h4>จัดใหมีรูปชิดขวาและซาย</h4>
<img src="../images/tea.jpg" style="float:left">
<img src="../images/tea2.jpg" style="float:right">

มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดย
ใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน
เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว
</p>
<p><h4>จัดใหมีรูปชิดขวาและซาย และใหขอความทอนหลังขึ้นตนใหม ใตรูป</h4>
(clear:left ไดแครูปดานซาย)<br />
<img src="../images/tea.jpg" style="float:left">
<img src="../images/tea2.jpg" style="float:right">
มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดย
ใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา
<p style="clear:left">ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยา
ในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว</p>
</p>
<p><h4>จัดใหมีรูปชิดขวาและซาย และใหขอความทอนหลังขึ้นตนใหม ใตรูปทั้งสองดาน (clear:both)</h4>
(ตอง clear:right เพราะรูปดานขวาสูงกวารูปดานซาย หรือ clear:boht)<br /><br />
<img src="../images/tea.jpg" style="float:left">
<img src="../images/tea2.jpg" style="float:right">
มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรูเรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครั้งโบราณ โดย
ใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศรา
<p style="clear:both">ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปน
ยาในประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว</p>
</p>

OUTPUT

จัดใหมีรูปชิดขวาและซาย

มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรู
เรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครัง้ โบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรค
ซึมเศรา ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสูสุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาใน
ประเทศจีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว

จัดใหมีรูปชิดขวาและซาย และใหขอความทอนหลังขึ้นตนใหม ใตรป
ู

(clear:left ไดแครูปดานซาย)

มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรู
เรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครัง้ โบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรค
ซึมเศรา
ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสส
ู ุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศ
จีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว

จัดใหมีรูปชิดขวาและซาย และใหขอความทอนหลังขึ้นตนใหม ใตรป
ู ทั้งสองดาน
(clear:both)
(ตอง clear:right เพราะรูปดานขวาสูงกวารูปดานซาย หรือ clear:boht)

มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีตอสุขภาพเทาชาเขียวบาง ชาวจีนรู
เรื่องประโยชนทางยาของชาเขียวมาตั้งแตครัง้ โบราณ โดยใชชาเขียวในการรักษาตั้งแตโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรค
ซึมเศรา
ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสส
ู ุขภาพที่ดีกวา นาดีน เทยเลอร กลาววา มีการใชชาเขียวเปนยาในประเทศ
จีนเปนเวลานานอยางนอย 4,000 ปมาแลว
EXAMPLEvisibility
<h2 style="visibility:visible">Enjoyday.net</h2>
<h2 style="visibility:hidden">Enjoyday.net</h2>
OUTPUT สังเกตุ enjoyday.net บรรทัดที่ 2 จะมองไมเห็น

Enjoyday.net
Enjoyday.net
Positioning
การจัดวางตําแหนงวัตถุ
Property
top

bottom

left

right

position

Description
ใชกําหนดระยะของวัตถุ วาใหอยูเหนือ หรือ ลาง ขอบ
ดานบน

ใชกําหนดระยะของวัตถุ วาใหอยูเหนือ หรือ ลาง ขอบ
ดานลาง

ใชกําหนดระยะของวัตถุ วาใหอยูขวา หรือ ซาย ของขอบ
ดานซาย

ใชกําหนดระยะของวัตถุ วาใหอยูขวา หรือ ซาย ของขอบ
ดานซาย

ใชกําหนดรูปแบบการจัดวางวัตถุในลักษณะตางๆ
ทั้ง relative absolute และ fixed กําหนดตําแหนงดวย
การใช property left, top, right, และ bottom

Values
auto

%
length
auto

%
length
auto

%
length
auto

%
length
static
relative
absolute
fixed

Default

value

description

static

การจัดวางตามปกติที่เปน default

relative

การจัดวางใหอยูเหนือ หรือซอนบนวัตถุอื่นๆในเว็บเพจ โดยวัตถุที่ถูกกําหนดขึ้นมากอนจะอยูดานลาง
และวัตถุที่กําหนดทีหลังจะอยูดานบน และจะกําหนดตําแหนงโดยนับจากจุดที่วัตถุนั้นๆอยู

absolute

การจัดวางใหอยูเหนือ หรือซอนบนวัตถุอื่นๆในเว็บเพจ โดยวัตถุที่ถูกกําหนดขึ้นมากอนจะอยูดานลาง
และวัตถุที่กําหนดทีหลังจะอยูดานบน และจะกําหนดตําแหนงจากขอบของ container ที่บรรจุ วัตถุนั้นๆ

fixed

การจัดวางที่กําหนดตําแหนงจากขอบของ Window นั้นๆ
* ตองกําหนดตําแหนงทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน
* ถึงแมเมื่อเลื่อน scroll bar วัตถุจะยังอยูในตําแหนงที่กําหนด (IE7)

clip

ใชกําหนดการตัดสวนตางๆของวัตถุที่ไมตองการออกไป
rect (top, right, bottom, left)

auto
shape

Default

overflow

ใชกําหนดวาถาขอมูลเกินขอบเขตที่กําหนดไว จะใหมีการ
จัดการอยางไร

visible
hidden
scroll

Default
ไมแสดง
มี scroll bar เลื่อนดูได

auto

vertical-align

จะมี scroll bar เลื่อนดูได

ใชกําหนดการจัดวางแนวตั้ง

value

description

baseline

Default. The element is placed on the baseline of the parent element

sub

ตัวหอย

super

ตัวยก

top

The top of the element is aligned with the top of the tallest element on the
line

text-top

The top of the element is aligned with the top of the parent element's font

middle

The element is placed in the middle of the parent element

bottom

The bottom of the element is aligned with the lowest element on the line

text-bottom

The bottom of the element is aligned with the bottom of the parent element's
font

length

%

z-index

Aligns the element in a % value of the "line-height" property. Negative
values are allowed

ใชกําหนดลําดับของวัตถุ Default z-index คือ 0
ถาตองการใหอยูดานลางกวา กําหนดเปน -1
ถาตองการใหอยูดานบนกวา กําหนดเปน 1

auto
number

EXAMPLEposition:relative
นี่เปนขอความจัดวางตามปกติ<br />
<font style="position:relative; left:-50px">เลื่อนไปทางซาย 50px</font><br />
<font style="position:relative; right:50px;">เลื่อนไปทางซาย 50px</font><br>
<font style="position:relative; left:50px;">เลื่อนไปทางขวา 50px</font><br>
<font style="position:relative; right:-50px;">เลื่อนไปทางขวา 50px</font><br>
<font style="position:relative; left:50px; color:blue">เลื่อนไปทางขวา 50px </font>
<font style="position:relative; left:20px; color:red">เลื่อนไปทางขวา 20px</font>
<font style="position:relative; top:-5px; color:green">เลื่อนไปขึ้นบน 5px</font>
OUTPUT

นี่เปนขอความจัดวางตามปกติ
เลื่อนไปทางซาย 50px
เลื่อนไปทางซาย 50px
เลื่อนไปทางขวา 50px
เลื่อนไปทางขวา 50px

Default

เลื่อนไปทางขวา 50px เลื่อนไปทางขวา 20px เลื่อนไปขึ้นบน 5px

EXAMPLEposition:absolute
นี่เปนขอความจัดวางตามปกติ<br />
<font style="position:absolute;left:200px; color:blue;background-color:#D5FFFF">จัดใหหางจากขอบซาย 200px
(ขอความนี้จัดแบบ Absolute)</font>
<font style="position:absolute; right:200px;color:red; background-color:#FFE1F0">จัดใหหางจากขอบขวา 200px
(ขอความนี้จัดแบบ Absolute)</font>
OUTPUT

นี่เปนขอความจัดวางตามปกติ
จัดใหหางจากขอบซาย 200px (ขอความนี้จด
ั แบบ Absolute) จัดใหหางจากขอบขวา 200px (ขอความนี้จัดแบบ
Absolute)

EXAMPLEposition:fixed
นี่เปนขอความจัดวางตามปกติ<br />
<font style="position:fixed; bottom:20px;left:200px; color:blue; background-color:#D5FFFF">จัดใหหางจากขอบ
ซาย 200px (ขอความนี้จัดแบบ Fixed)</font>
<font style="position:fixed; bottom:20px; right:200px; color:red; background-color:#FFE1F0">จัดใหหางจากขอบ
ขวา 200px (ขอความนี้จัดแบบ Fixed)</font>
OUTPUT

นี่เปนขอความจัดวางตามปกติ
จัดใหหางจากขอบซาย 200px (ขอความนี้จด
ั แบบ Fixed) จัดใหหางจากขอบขวา 200px (ขอความนี้จด
ั แบบ
Fixed)

EXAMPLEclip
<img src="../images/tea.jpg" />
<img src="../images/tea.jpg" style="position:absolute; clip:rect(0px 80px 80px 0px)" />
OUTPUT

EXAMPLEใส scrollbar ให <div> ดวย overflow
<div style="width:200px; height:80px; background-color:#C1E0FF;">บทเรียน online<br />
1. HTML<br />
2. CSS<br />
3. XHTML<br />
4. JavaScript<br />

5. SQL
</div>
<br />
<br />
<div style="width:200px; height:80px; background-color:#C1E0FF; overflow:scroll">บทเรียน online<br />
1. HTML<br />
2. CSS<br />
3. XHTML<br />
4. JavaScript<br />
5. SQL
</div>
<br />
<br />
<div style="width:200px; height:180px; background-color:#C1E0FF; overflow:scroll">บทเรียน online<br />
1. HTML<br />
2. CSS<br />
3. XHTML<br />
4. JavaScript<br />
5. SQL
</div>
<br />
<br />
<div style="width:200px; height:80px; background-color:#C1E0FF; overflow:hidden">บทเรียน online<br />
1. HTML<br />
2. CSS<br />
3. XHTML<br />
4. JavaScript<br />
5. SQL
</div>
OUTPUT

บทเรียน online
1. HTML
2. CSS
3. XHTML
4. JavaScript
5. SQL

บทเรียน online
1. HTML
2. CSS
3. XHTML
4. JavaScript
5. SQL

บทเรียน online
1. HTML
2. CSS
3. XHTML

4. JavaScript
5. SQL

บทเรียน online
1. HTML
2. CSS
3. XHTML
4. JavaScript
5. SQL
EXAMPLEvertical-align
ดื่มชาเขียว<img src="../images/tea.jpg" />เพื่อสุขภาพ (Default = baseline)
ดื่มชาเขียว<img src="../images/tea.jpg" style="vertical-align:baseline" />เพื่อสุขภาพ (baseline)
ดื่มชาเขียว<img src="../images/tea.jpg" style="vertical-align:text-top" />เพื่อสุขภาพ (text-top)
ดื่มชาเขียว<img src="../images/tea.jpg" style="vertical-align:text-bottom" />เพื่อสุขภาพ (text-bottom)
ดื่มชาเขียว<img src="../images/tea.jpg" style="vertical-align:top" />เพื่อสุขภาพ (top)
ดื่มชาเขียว<img src="../images/tea.jpg" style="vertical-align:middle" />เพื่อสุขภาพ (middle)
ดื่มชาเขียว<img src="../images/tea.jpg" style="vertical-align:bottom" />เพื่อสุขภาพ (bottom)
H<span style="vertical-align:sub">2</span>O
4<span style="vertical-align:super">2</span> = 16
OUTPUT

ดื่มชาเขียว

เพื่อสุขภาพ (Default = baseline)

ดื่มชาเขียว

เพื่อสุขภาพ (baseline)

ดื่มชาเขียว

เพื่อสุขภาพ (text-top)

ดื่มชาเขียว

เพื่อสุขภาพ (text-bottom)

ดื่มชาเขียว

เพื่อสุขภาพ (top)

ดื่มชาเขียว

เพื่อสุขภาพ (middle)

ดื่มชาเขียว

เพื่อสุขภาพ (bottom)

H 2O
42 = 16

EXAMPLE
<html>
<head>
</head>

<h2 style="color:#00FFFF">ดื่มชาเขียวเพื่อสุขภาพ</h2>
<img src="../images/tea2.jpg" style="position:absolute;left:0px;top:0px;z-index:-1" />
<body>
</body>
</html>
OUTPUT

Image
เราสามารถตกแตงภาพดวย border และใช filter ใหภาพดูโปรงใส (Transparent)
สําหรับ browser IE จะใช propety filter:alpha(opacity=0-100)
สวน Firefox จะใช property opacity:0.0-1.0
ตัวเลขยิ่งนอย ยิ่งดูโปรงใส
EXAMPLE
<html>
<body>
ภาพปกติ<br />
<img src="../images/lotus.jpg" /><br />
ภาพโปรงใส 50%<br />
<img src="../images/lotus.jpg" style="filter:alpha(opacity=50); opacity:.50" />
<body>
</html>
OUTPUT

ภาพปกติ

ภาพโปรงใส 50%

เพิ่มลูกเลนดวย javascript (IE ใช this.filters.alpha.opacity=100 สวน Firefox ใช this.style.opacity=1)
EXAMPLE
<html>
<body>
<img src="../images/lotus.jpg"style="opacity:0.5;filter:alpha(opacity=50)"
onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"
onmouseout="this.style.opacity=0.5;this.filters.alpha.opacity=50" />
<body>
</html>
OUTPUTลองเอา mouse เลื่อนบนภาพขางลางนี้ดูคะ

EXAMPLE
<div style="margin:auto">
<div style="width:300px;height:240px;background:url(../images/lotus_big.jpg) repeat;border:1px solid white;">
<div style="width:280px;height:220px;border:10px solid white;filter:alpha (opacity=50);-mozopacity:.50;opacity:.50;-khtml-opacity: 0.5;">
</div>
</div>
</div>
OUTPUT Opacity Border

เราสามารถทีจ
่ ะนํา style ไปสรางเปน class เพื่อจะไดเรียกใชงานซ้ําไดอยางงายดาย เชน class ที่จัดรูปใหมีกรอบ
สีเทา และจัดชิดซาย เพื่อใหเราสามารถที่จะใสขอความบรรยายดานขางได

EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
.imgstyle {
float:left;
border:solid 1px #CCCCCC;
padding:5px;
margin-right:10px;
}
</style>
</head>
<body>
<div style="margin:5px"><img src="../images/jusmine.jpg" class="imgstyle" /><em>มะลิ</em> เปนไมดอกสี
ขาวที่มีกลิ่นหอม สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง เชน เก็บดอกมารอยเปนพวงมาลัย ทําเปนดอกไมแหง หรือนํามา
สกัดทําน้ํามันหอมระเหย
</div>
<div style="clear:both;"></div>
<div style="margin:5px"><img src="../images/rose.jpg" class="imgstyle" /><em>กุหลาบ</em> นับวาเปนไม
ดอกที่มีความงามยากที่ไมดอกอื่นจะเทียบเทา จนไดรับชื่อวาเปน "ราชินีแหงดอกไม" (Queen of flower) กุหลาบมีมานาน
ประมาณ 30 ลานปมาแลว
</div>
<div style="clear:both;"></div>
</body>
<html>
OUTPUT

มะลิ เปนไมดอกสีขาวทีม
่ ีกลิ่นหอม สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง เชน เก็บดอกมา
รอยเปนพวงมาลัย ทําเปนดอกไมแหง หรือนํามาสกัดทําน้ํามันหอมระเหย

กุหลาบ นับวาเปนไมดอกที่มีความงามยากที่ไมดอกอื่นจะเทียบเทา จนไดรบ
ั ชื่อวาเปน "ราชินี
แหงดอกไม" (Queen of flower) กุหลาบมีมานานประมาณ 30 ลานปมาแลว
Learn more in mandarindesign
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Form
เรื่องของ CSS ที่เกี่ยวกับ Form มี 2 สวนที่อยากจะพูดถึงคะ สวนแรก คือ การตกแตง Form Elements ดวย style
sheet และสวนที่สอง คือ การทํา Form โดยไมใช Table หรือเรียกวา Tableless Form
Form Elements
เราสามารถตกแตง สวนประกอบของ Form ไดแก inputbox, textarea, button เปนตน ใหมส
ี ีสันทีส
่ วยงามได ไป
ดูตัวอยางกันคะ

EXAMPLE - TEXT BOX
<html>
<head>
<style type="text/css">
.textbox_gray {
color:#55555;
background-color:#FFFFFF;
border:1px solid #999999;
}
.textbox_yellow {
text-align:center;
color:#55555;
background-color:#FAFCD1;
border:1px solid #999999;
}
.textbox_image{
color:#55555;
background-image: url(../images/bg.png);
border: 1px solid #999999;
}
.textbox_imgside {
font-family: Tahoma, "ms sans Serif";
font-size:12px;
color:#0033CC;
background-image: url(../images/mail.gif);
background-repeat:no-repeat;
background-position:left;
border: 1px solid #3366CC;
padding-left:16px;
}
</style>
</head>
<body>
<input type="text"
<input type="text"
<br><br>
<input type="text"
<br><br>
<input type="text"

size="30" value="enjoyday.net" /> <br><br>
size="30" class="textbox_gray" value="enjoyday.net" />
size="30" class="textbox_yellow" value="enjoyday.net" />
size="30" class="textbox_image" value="enjoyday.net" />

<br><br>
<input type="text" size="30" class="textbox_imgside" value="admin@enjoyday.net" />
</body>
</html>
OUTPUT
enjoyday.net

enjoyday.net

enjoyday.net

enjoyday.net

admin@enjoyday.net

การตกแตง Scroll bar ดวย CSS จะพูดถึงในบทที่ 20
EXAMPLE - TEXTAREA
<html>
<head>
<style type="text/css">
.textarea1 {
scrollbar-arrow-color:#000;
scrollbar-face-color:#face00;
scrollbar-highlight-color:#fff;
scrollbar-3dlight-color:#000;
scrollbar-track-color:#fff;
scrollbar-shadow-color:#face00;
scrollbar-darkshadow-color:#000;
border:1px solid #000;
font-size:12px
}
.textarea2 {
scrollbar-arrow-color:#000;
scrollbar-face-color:#fff;
scrollbar-highlight-color:#fff;
scrollbar-3dlight-color:#000;
scrollbar-track-color:#fff;
scrollbar-shadow-color:#fff;
scrollbar-darkshadow-color:#000;
color:#000;
border:1px solid #000000;
font-size:12px
}
.textarea3 {
scrollbar-arrow-color:#add8e6;
scrollbar-face-color:#fff;
scrollbar-highlight-color:#fff;
scrollbar-3dlight-color:#add8e6;
scrollbar-track-color:#fff;
scrollbar-shadow-color:#fff;

scrollbar-darkshadow-color:#add8e6;
color:#197bff;
border:1px solid #add8e6;
font-size:12px
}
.textarea4 {
scrollbar-arrow-color:#ffb090;
scrollbar-face-color:#fff;
scrollbar-highlight-color:#fff;
scrollbar-3dlight-color:#ffb090;
scrollbar-track-color:#fff;
scrollbar-shadow-color:#fff;
scrollbar-darkshadow-color:#ffb090;
color:#ff4a19;
border:1px solid #ffb090;
font-size:12px
}
</style>
</head>
<body>
<textarea rows="4" cols="20" class="textarea1">
ขอความของคุณคะ
.
.
.
.
</textarea>
<textarea rows="4" cols="20" class="textarea2">
ขอความของคุณคะ
.
.
.
.
</textarea>
<br />
<textarea rows="4" cols="20" class="textarea3">
ขอความของคุณคะ
.
.
.
.
</textarea>
<textarea rows="4" cols="20" class="textarea4">
ขอความของคุณคะ
.
.
.
.
</textarea>

</body>
</html>

OUTPUT

ขอความของคุ ณ ค ะ
.
.
.

ขอความของคุ ณ ค ะ
.
.
.

ขอความของคุ ณ ค ะ
.
.
.

ขอความของคุ ณ ค ะ
.
.
.

EXAMPLE - TEXTAREA
<html>
<head>
<style type="text/css">
.textarea_a {
width:300px;
scrollbar-arrow-color:#000;
scrollbar-face-color:#fff;
scrollbar-highlight-color:#fff;
scrollbar-3dlight-color:#fff;
scrollbar-track-color:#fff;
scrollbar-shadow-color:#fff;
scrollbar-darkshadow-color:#fff;
color:#000;
border:1px solid #000;
font-size:12px
}
.textarea_b {
width:300px;
scrollbar-arrow-color:#000;
scrollbar-face-color:#fff;
scrollbar-highlight-color:#fff;
scrollbar-3dlight-color:#fff;
scrollbar-track-color:#fff;
scrollbar-shadow-color:#fff;
scrollbar-darkshadow-color:#fff;
color:#000;
border-width:0;
font-size:12px
}
.textarea_c {
width:300px;
scrollbar-arrow-color:#ff6699;
scrollbar-face-color:#fff;
scrollbar-highlight-color:#fff;
scrollbar-3dlight-color:#fff;
scrollbar-track-color:#fff;
scrollbar-shadow-color:#fff;
scrollbar-darkshadow-color:#fff;
color:#ff6699;
border-width:0;
font-size:12px
}
</head>

<body>
<div style="border:1px solid #000; background:#add8e6; padding:5px; width:310px">
<textarea rows="4" class="textarea_a">
ขอความของคุณคะ
.
.
.
.
</textarea>
</div>
<br />
<div style="border:1px solid #000;background:#fff;padding:4px; width:320px">
<div style="border:1px solid #000;margin-bottom:4px">
<div style="border-width:1px;border-style:solid;border-color:#fff #98cee0 #98cee0
#fff;background:#add8e6;color:#000;text-align:center;font-size:12px;padding:4px">หัวขอ</div>
</div>
<textarea rows="5" class="textarea_b">
ขอความของคุณคะ
.
.
.
.
</textarea>
</div>
<br />
<div style="border:1px solid #ff6699; width:320px">
<div style="border-width:1px;border-style:solid;border-color:#fff #ffbbbb #ffbbbb
#fff;background:#ffcccc;padding:4px">
<div style="border-width:1px;border-style:solid;border-color:#ffbbbb #fff #fff #ffbbbb">
<div style="border:1px solid #ff6699;background:#fff;padding:2px">
<textarea rows="5" class="textarea_c">
ขอความของคุณคะ
.
.
.
.
</textarea>
</div>
</div>
</div>
</div>

</body>
</html>
OUTPUT
ขอความของคุ ณ ค ะ
.
.
.

หัวขอ
ขอความของคุ ณ ค ะ
.
.
.
.

ขอความของคุ ณ ค ะ
.
.
.
.

EXAMPLE - BUTTON

<html>
<head>
<style type="text/css">
.button_gray {
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
font-weight:bold;
color:#333333;
background-color:#F7F7F7;
border: 1px solid #000000;
padding: 1px 0;
}
.button_image {
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
color:#333333;
background: url(images/button_bg.gif) repeat-x;
border: 1px solid #000000;
padding: 1px 0;
}

</style>
</head>
<body>
<input type="button" value="Submit" class="button_gray">
<input type="button" value="Submit" class="button_image">
</body>
</html>
OUTPUT

รูปทีใ่ ชทําปุม

Tableless Form
เราสามารถกําหนด Form เปน 2 column โดยไมตองใช Table ได โดยกําหนดความกวางของ column แรกโดย

ใช tag <label> และ colunm ที่สอง จะเปนพวก text box ที่วางตอจาก column แรก
credit to : http://www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/item/css-tableless-form/
ลองนํา code ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตอไดคะ
EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
.cssform p{
width: 300px;
clear: left;
margin: 0;
padding: 5px 0 8px 0;
padding-left: 155px; /*width of left column containing the label elements*/
border-top: 1px dashed gray;
height: 1%;
}
.cssform label{
font-weight: bold;
float: left;
margin-left: -155px; /*width of left column*/
width: 150px; /*width of labels. Should be smaller than left column (155px) to create some right margin*/
}
.cssform input[type="text"]{ /*width of text boxes. IE6 does not understand this attribute*/
width: 180px;
}
.cssform textarea{
width: 250px;
height: 150px;
}
/*.threepxfix class below:
Targets IE6- ONLY. Adds 3 pixel indent for multi-line form contents.
to account for 3 pixel bug: http://www.positioniseverything.net/explorer/threepxtest.html
*/
* html .threepxfix{
margin-left: 3px;
}
</style>
</head>
<body>
<form id="myform" class="cssform" action="">
<p>
<label for="user">Name</label>
<input type="text" id="user" value="" />
</p>
<p>
<label for="emailaddress">Email Address:</label>

<input type="text" id="emailaddress" value="" />
</p>
<p>
<label for="comments">Feedback:</label>
<textarea id="comments" rows="5" cols="25"></textarea>
</p>
<p>
<label for="comments">Sex:</label>
Male: <input type="radio" name="sex" /> Female: <input type="radio" name="sex" /><br />
</p>
<p>
<label for="comments">Hobbies:</label>
<input type="checkbox" name="hobby" /> Tennis<br />
<input type="checkbox" name="hobby" class="threepxfix" /> Reading <br />
<input type="checkbox" name="hobby" class="threepxfix" /> Basketball <br />
</p>
<p>
<label for="terms">Agree to Terms?</label>
<input type="checkbox" id="terms" class="boxes" />
</p>
<div style="margin-left: 150px;">
<input type="submit" value="Submit" /> <input type="reset" value="reset" />
</div>
</form>
</body>
</html>
OUTPUT

Name
Email Address:

Feedback:
Sex: Male:
Hobbies:

Female:
Tennis

Reading
Basketball
Agree to Terms?

Submit

reset

อีกตัวอยาง สวยๆ คะ
Credit to : http://woork.blogspot.com/2008/06/clean-and-pure-css-form-design.html
EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
body{
font-family:"Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size:12px;
}
p, h1, form, button{border:0; margin:0; padding:0;}
.spacer{clear:both; height:1px;}
/* ----------- My Form ----------- */
.myform{
margin:0 auto;
width:400px;
padding:14px;
}
/* ----------- stylized ----------- */
#stylized{
border:solid 2px #b7ddf2;
background:#ebf4fb;
}
#stylized h1 {
font-size:14px;
font-weight:bold;
margin-bottom:8px;
}
#stylized p{
font-size:11px;
color:#666666;
margin-bottom:20px;
border-bottom:solid 1px #b7ddf2;
padding-bottom:10px;
}
#stylized label{
display:block;
font-weight:bold;
text-align:right;
width:140px;
float:left;
}
#stylized .small{
color:#666666;
display:block;
font-size:11px;
font-weight:normal;
text-align:right;
width:140px;
}
#stylized input{

float:left;
font-size:12px;
padding:4px 2px;
border:solid 1px #aacfe4;
width:200px;
margin:2px 0 20px 10px;
}
#stylized button{
clear:both;
margin-left:150px;
width:125px;
height:31px;
background:#666666 url(img/button.png) no-repeat;
text-align:center;
line-height:31px;
color:#FFFFFF;
font-size:11px;
font-weight:bold;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="stylized" class="myform">
<form id="form" name="form" method="post" action="index.html">
<h1>Sign-up form</h1>
<p>This is the basic look of my form without table</p>
<label>Name
<span class="small">Add your name</span>
</label>
<input type="text" name="name" id="name" />
<label>Email
<span class="small">Add a valid address</span>
</label>
<input type="text" name="email" id="email" />
<label>Password
<span class="small">Min. size 6 chars</span>
</label>
<input type="text" name="password" id="password" />
<button type="submit">Sign-up</button>
<div class="spacer"></div>
</form>
</div>
</body>
</html>
OUTPUT

Sign-up form
This is the basic look of my form without table

Name Add your name

Email Add a valid address

Password Min. size 6 chars

Sign-up

Scroll bar
การกําหนด style ใหกับ Scroll bar ใชงานไดเฉพาะ IE5.5+ ไมสามารถใชไดกับ Firefox
Property

Value

scrollbar-face-color

color

สีแถบที่เลื่อน

scrollbar-highlight-color

color

สีขอบดานบน และดานซาย ดานใน

scrollbar-shadow-color

color

สีขอบดานลาง และดานขวา ดานใน

scrollbar-3dlight-color

color

สีขอบดานบน และดานซาย ดานนอก

scrollbar-darkshadow-color

color

สีขอบดานลาง และดานขวา ดานนอก

scrollbar-arrow-color

color

สีลูกศร

scrollbar-track-color

color

สีพื้นดานลาง

EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
html {
/*ที่เลื่อน*/
scrollbar-face-color: #DAE8F7;
/*สีขอบดานบน และดานซาย ดานใน*/
scrollbar-highlight-color: #ffffff;
/*สีขอบดานลาง และดานขวา ดานใน*/
scrollbar-shadow-color: #ffffff;
/*สีขอบดานบน และดานซาย ดานนอก*/
scrollbar-3dlight-color: #5F9FE0;
/*สีขอบดานลาง และดานขวา ดานนอก*/
scrollbar-darkshadow-color: #5F9FE0;
/*ลูกศร*/
scrollbar-arrow-color: #5F9FE0;
/*พื้นดานลาง*/
scrollbar-track-color: #ffffff;
}
</style>
<head>
<body>

1. HTNL<br />
2. CSS<br />
3. XHTML<br />
4. JavaScript<br />
5. SQL
</body>
<html>
OUTPUT

ดูผลที่ Scroll bar ดานขวาของหนาตาง IE window หนานี้ จะเปนสีน้ําเงินออน

สวนไหนเปนตรงไหน มาดูกันชัดๆ อีกที ทีต
่ ัวอยางนี้
EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
.divbar { width:200px; height:100px; overflow:scroll;
/*ที่เลื่อน*/
scrollbar-face-color:green;
/*สีขอบดานบน และดานซาย ดานใน*/
scrollbar-highlight-color:white;
/*สีขอบดานลาง และดานขวา ดานใน*/
scrollbar-shadow-color:white;
/*สีขอบดานบน และดานซาย ดานนอก*/
scrollbar-3dlight-color:red;
/*สีขอบดานลาง และดานขวา ดานนอก*/
scrollbar-darkshadow-color:black;
/*ลูกศร*/
scrollbar-arrow-color:yellow;
/*พื้นดานลาง*/
scrollbar-track-color:gray;
}
</style>
<head>
<body>
<div class="divbar">
1. HTNL<br />
2. CSS<br />
3. XHTML<br />
4. JavaScript<br />
5. SQL<br /><br /><br />
</div>
</body>
<html>
OUTPUT

1.
2.
3.
4.

HTNL
CSS
XHTML
JavaScript

5. SQL

OUTPUT

scrollbar-face-color:#ff9999;
scrollbar-highlight-color:#FFFFFF;
scrollbar-shadow-color:#FFFFFF;
scrollbar-3dlight-color:#ff6666;
scrollbar-darkshadow-color:#ff6666;
scrollbar-arrow-color:#ffffff;
scrollbar-track-color:#ffcccc;
OUTPUT

scrollbar-face-color: #6586B1;
scrollbar-highlight-color: #E8EFF2;
scrollbar-shadow-color: #E8EFF2;
scrollbar-3dlight-color: #6586B1;
scrollbar-darkshadow-color: #6586B1;
scrollbar-track-color: #6586B1;
scrollbar-arrow-color: #E8EFF2;

EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
.bar3 { width:200px; height:100px; background-color:#FCF1D8;
scrollbar-face-color: #FBB917;
scrollbar-highlight-color: #FFFFFF;
scrollbar-shadow-color: #F88017;
scrollbar-3dlight-color: #FDD017;
scrollbar-darkshadow-color: #F87217;
scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
scrollbar-track-color: #FDD017;
}
</style>
<head>
<body>
<textarea class="bar3">
1. HTNL
2. CSS
3. XHTML
4. JavaScript
5. SQL
1. HTNL
2. CSS
3. XHTML
4. JavaScript
5. SQL
</textarea>

</body>
<html>
OUTPUT
1. HTNL
2. CSS
3. XHTML
4. JavaScript
5 SQL

Mouse cursor
การกําหนด style ใหกับ Mouse cursor หากคุณใช browser Firefox ลักษณะของ Cursor ที่เห็นจะไมเหมือนกับ
ของ IE (ลองเอาเมาสเลื่อนทีค
่ า value ตางๆ ดูคะ)
Property

Value

cursor

Cursor

IE

FF

default

4+

2+

crosshair

4+

2+

hand

4+

pointer

4+

2+

move

4+

2+

text

4+

2+

wait

4+

2+

help

4+

2+

n-resize

4+

2+

ne-resize

4+

2+

e-resize

4+

2+

se-resize

4+

2+

s-resize

4+

2+

sw-resize

4+

2+

w-resize

4+

2+

nw-resize

4+

2+

progress

6+

2+

not-allowed

6+

2+

no-drop

6+

2+

vertical-text

6+

2+

all-scroll

6+

2+

col-resize

6+

2+

row-resize

6+

2+

url(yourcursor.cur)

6+

2+

EXAMPLE
<a href="" style="cursor:help">Help</a><br />
<a href="" style="cursor:url(images/cur002.cur)">My kitty cursor (สําหรับ IE) </a><br />
<a href="" style="cursor:url('images/cur002.cur'),auto">My kitty cursor (สําหรับ Firefox, IE ก็ยังใชได)</a>
OUTPUTลองเอาเมาสเลื่อนที่ขอความดานลางดูคะ

Help
My kitty cursor (สําหรับ IE)
My kitty cursor (สําหรับ Firefox, IE ก็ยังใชได)

Media Types
ในการกําหนดการแสดงผลหนาตาเว็บเพจ บนสื่อประเภทตางๆ เราสามารถกําหนด style ใหแตกตางกันได เชน
ตอนที่เราเห็นบนหนาจอ (screen) กับตอนทีส
่ ั่งพิมพออกกระดาษ (print) ใหแสดงผลไมเหมือนกัน

แลวประเภทของสื่อมีอะไรบาง ...
Media Type
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

all - ใชในอุปกรณทุกชนิด
aural - แสดงผลออกทางระบบชวยอานออกเสียง
braille - แสดงผลออกทางเครือ
่ งชวยอานสําหรับคนตาบอด
embossed - แสดงผลออกทางเครื่องพิมพสําหรับคนตาบอด
handheld - แสดงผลออกทางจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (handheld) ซึ่งมีขนาดเล็ก ไม
สามารถแสดงสีได (monochrome) และมีประสิทธิภาพในการรับสงขอมูลต่าํ
print - แสดงผลออกทางเครื่องพิมพ
projection - แสดงผลออกทางจอภาพทีม
่ ีความตางสี(contrast) และความสวาง(brightness) ต่ํา เชน
จอภาพ LCD, การแสดงผลผานเครื่อง projector
screen - แสดงผลออกทางจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร
tty - แสดงผลออกทางเทอรมินัลชนิดตัวอักษรเทานั้น เชน โปรแกรม Lynx, เครื่องโทรพิมพ
tv - แสดงผลออกทางจอภาพของเครื่องโทรทัศน

หากมีมากกวา 1 media ใหใช comma คั่น
มาดูตัวอยางการใชงานกันคะ ใหตอนที่เราเห็นเว็บเพจบนหนาจอ ตัวอักษรมีขนาด 12px แตตอนที่เราสั่งพิมพใหมี
ขนาด 50px และมีเสนขีดคราตรงกลาง โดยทั้งตอนที่เห็นบนหนาจอและเมือ
่ สั่งพิมพใหเปนตัวหนาทั้งคู เขียน
style sheet กําหนดไดดังนี้
EXAMPLE

<html>
<head>
<style>
@media screen
{
p.special {font-family:Verdana,sans-serif; font-size:12px}
}
@media print
{
p.special {font-family:Arial, Helvetica; font-size:50px;
text-decoration:line-through}
}
@media screen,print
{
p.special {font-weight:bold}
}
</style>
</head>
<body>
<p class="special">Enjoyday.net</p>
</body>
</html>

OUTPUTลองเลือกเมนู File > Print Preview ... ดูวา Enjoyday.net ดานลางนี้จะเปลี่ยนไปอยางไร

Enjoyday.net
อีกตัวอยางหนึง่ ใชสําหรับตอนสั่งพิมพคะ อาจจะมีบางสวนของเว็บเพจ เชน banner และโฆษณาตางๆ ที่เราไม
ตองการใหพม
ิ พออกมา เพื่อประหยัดหมึกพิมพ เราก็สามารถกําหนดได

EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
@media print
{
.noprint {visibility:hidden;}
}
</style>
</head>
<body>
<p>ขอความตรงนี้พิมพออกมาตามปกติ</p>
<p class="noprint">ขอความตรงนี้ไมตองพิมพออกมา</p>
</body>
</html>

เราสามารถ copy คําสั่ง style sheet แลวบันทึกเปนไฟล .css จากนั้นจึงเรียกใชจากภายนอกก็ได (External Style
Sheet)
file print.css
.noprint {visibility:hidden;}
file testnoprint.html
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/print.css" media="print" />
</head>
<body>
<p>ขอความตรงนี้พิมพออกมาตามปกติ</p>
<p class="noprint">ขอความตรงนี้ไมตองพิมพออกมา</p>
</body>
</html>
OUTPUTลองเลือกเมนู File > Print Preview ... ดูวา ขอความขางลางนี้หายไปหรือไม

ขอความตรงนีพ
้ ิมพออกมาตามปกติ
ขอความตรงนี้ไมตองพิมพออกมา

Layout
ในหนาเว็บเพจหนึ่งประกอบไปดวยสวนหัวเว็บ (Page Header), สวนเนื้อหา และการเชื่อมโยง (Page
Body), และสวนทาย (Page Footer) การจัดสรรพื้นที่ของหนาเว็บเพจเพื่อแสดงสวนประกอบเหลานี้ ทําได
หลายรูปแบบ เชน แบงแบบอิสระ แบงแบบ 2 คอลัมน และ 3 คอลัมน ตามที่ไดพด
ู ถึงในเรื่องการออกแบบ
เว็บไซต (ถาจําไมไดคลิกทีน
่ ี่เพื่ออาน)
ในการลงมือเขียนเว็บเพจจริง การจัดรูปหนาเว็บ (Layout) สามารถใช Table หรือ ใช Div ในการจัดวาง
สวนประกอบของหนาเว็บ
แตการใช <table> ในการวาง Layout หนาเว็บเพจ ออกจะผิดวัตถุประสงคในการใชงานของ <table> อยูบาง
เนื่องจากที่จริง <table> นั้นใชในการแสดงขอมูลในรูปตาราง

ปจจุบันเว็บไซตตางๆ เปลี่ยนจากการใช Table จัดวาง Layout ใหหนาเว็บเพจ มาเปนแบบ Tableless โดยใช
<div> และใช CSS ในการจัดตําแหนง ขนาด และสี ใหกับ tag <div> แทน เพราะมีขอดีกวาการใช Table
การใช Table จะตองรอใหโหลดขอมูลภายใน Table ทั้งหมดกอน แลวจึงแสดงผลขอมูลทัง้ หมดออกมาในคราว
เดียว ทําใหตองรอนาน ไมเหมือนกับการใช Div ที่เมื่อโหลดเสร็จสวนไหนกอน ก็แสดงผลสวนนั้นออกมาเลย
การใช Div ยัง ทําใหสามารถเปลี่ยนแปลง CSS ไดงายกวา และไมเยิ่นเยอเหมือน Table
นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการเขาถึงขอมูลใหกับคนพิการทางสายตา ซึ่งจะอาศัยโปรแกรม Screen
Readers อานเนื้อหาในเว็บใหฟง การใช Table ซอน Table อาจทําให Screen Readers อานขอความผิดพลาด
ได แตหากใช CSS เปนตัวกําหนดรูปแบบ และ กําหนดเนื้อหาตัวหนังสือใน HTML เมื่อถอดตัว CSS ออกจาก
HTML เอกสารก็จะแสดงผลไมตางกับ Microsoft Word ที่อา นงายขึ้น และถูกตองยิ่งขึ้น
EXAMPLEการจัด Layout Page ดวย Table แบบแบงเปน 2 คอลัมน
<table style="width:100%">
<tr>
<td colspan="2" style="background-color:#09f; color:#fff">
<h1>Web builder Tutorials</h1>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td style="background-color:#93C9FF; width:20%;text-align:top; ">
<b>Main Menu</b><br />
HTML<br />
CSS<br />
XHTML<br />
JavaScript
</td>
<td style="height:200px; text-align:top;">
แนะนําการสรางเว็บไซต ตั้งแตพื้นฐาน สอนเขียนเว็บเพจดวย HTML, จัดตกแตงรูปแบบการแสดงผลดวย CSS และกาวสูการ
สรางเว็บไซตแบบมาตรฐานดวย XHTML สุดทายเพิ่มลูกเลนใหเว็บไซตของเราดวย JavaScript
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background-color:#09f; text-align:center; color:#fff">
Copyright © 2009 enjoyday.net
</td>
</tr>
</table>
OUTPUT

Web builder Tutorials
Main Menu
HTML
CSS
XHTML
JavaScript

แนะนําการสรางเว็บไซต ตั้งแตพื้นฐาน สอนเขียนเว็บเพจดวย HTML, จัดตกแตงรูปแบบการแสดงผลดวย CSS และกาวสู
การสรางเว็บไซตแบบมาตรฐานดวย XHTML สุดทายเพิ่มลูกเลนใหเว็บไซตของเราดวย JavaScript

Copyright © 2009 enjoyday.net

EXAMPLEการจัด Layout Page ดวย Table แบบแบงเปน 3 คอลัมน
<table style="width:100%">
<tr>
<td colspan="3" style="background-color:#09f; color:#fff">
<h1>Web builder Tutorials</h1>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td style="background-color:#93C9FF; width:20%;text-align:top; ">
<b>Main Menu</b><br />
HTML<br />
CSS<br />
XHTML<br />
JavaScript
</td>
<td style="height:200px; text-align:top;">แนะนําการสรางเว็บไซต ตั้งแตพื้นฐาน สอนเขียนเว็บเพจดวย HTML, จัด
ตกแตงรูปแบบการแสดงผลดวย CSS และกาวสูการสรางเว็บไซตแบบมาตรฐานดวย XHTML สุดทายเพิ่มลูกเลนใหเว็บไซตของ
เราดวย JavaScript
</td>
<td style="background-color:#ffc; width:20%;text-align:top; ">
<b>Advertisment</b>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="background-color:#09f; text-align:center; color:#fff">
Copyright © 2009 enjoyday.net
</td>
</tr>
</table>
OUTPUT

Web builder Tutorials
Main Menu
HTML
CSS
XHTML
JavaScript

แนะนําการสรางเว็บไซต ตั้งแตพื้นฐาน สอนเขียนเว็บเพจดวย HTML, จัดตกแตงรูปแบบการ Advertisment
แสดงผลดวย CSS และกาวสูการสรางเว็บไซตแบบมาตรฐานดวย XHTML สุดทายเพิ่ม
ลูกเลนใหเว็บไซตของเราดวย JavaScript

Copyright © 2009 enjoyday.net

การจัด Layout ดวย CSS (Div)
แบงเปน 4 แบบ คือ
1. Fixed Layout
จะกําหนดขนาดความกวาง และตําแหนงของสวนตางๆ เปน pixel ทําใหกําหนดขนาด และตําแหนงของสวนตางๆ
ไดตามตองการ ไมผิดเพี้ยนไปตามขนาดหนาจอ และเมื่อยอขยายหนาตางเว็บเบราเซอร (IE, Firefox) แลว
ตําแหนงของสวนตางๆในหนาเว็บจะยังคงเดิม ถาเรายอขนาดเบราเซอรลงจะเกิดเปน scrollbar เพื่อเลื่อนดูเนื้อหา
ที่มองไมเห็น แตมีขอเสียคือไมสามารถใชพน
ื้ ที่หนาจอไดอยางเต็มที่
เนื่องจากผูใชแตละคนมีการกําหนดความละเอียดของหนาจอแตกตางกันไป เชน 800x600, 1024x780 (มีผูใช
มากทีส
่ ุด), 1280x800, 1280x960, 1280x1024 pixel
เว็บสวนใหญจะออกแบบเพื่อรองรับความละเอียดหนาจอที่ 800x600 เปนหลัก โดยกําหนดความกวางของเนื้อหา
อยูที่ 780 pixel และจะจัดวางเนื้อหาอยูกึ่งกลางหนาจอ ทําให ผูใ ชงานทีค
่ วามละเอียดหนาจอ 800x600 จะเห็น
หนาเว็บเพจเต็มพอดี สวนผูท
 ใี่ ชความละเอียดหนาจอ 1024x780 จะเห็นเนือ
้ หาอยูกึ่งกลางหนาจอ พื้นที่ดานขางที่
เหลือจะเปนพื้นหลังที่เปนสีหรือรูปภาพ
แตถา เราออกแบบใหผท
ู ใี่ ชความละเอียดหนาจอ 1024x780 มองเห็นหนาเว็บเต็มพอดี เมื่อผูทใี่ ชความละเอียด
หนาจอ 800x600 ดูหนาเว็บ หนาเว็บจะเกินหนาจอ เกิดเปน scrollbar แนวนอน ตองเลื่อนไปทางขวาจึงจะมอง
เนื้อหาทั้งหมดได แตปจจุบัน (2009) สวนใหญมากกวา 60% แลวผูใชจะใชความละเอียดหนาจอที่ 1024x780
2. Liquid Layout
จะกําหนดขนาดความกวางของสวนตางๆ เปนเปอรเซ็นต เมื่อเรายอหรือขยายขนาดของเว็บเบราเซอร ขนาดของ
สวนตางๆ จะยอขยายตาม
ขอดี คือ ทําใหไดใชพื้นที่ในหนาจอไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหแสดงผลบนอุปกรณอื่นๆ เชน มือถือ ไดดี
ขอเสีย คือ การจัดวางองคประกอบตางๆ นั้นทําไดคอนขางยาก เพราะขนาดไมแนนอน
3. Elastic Layout
จะกําหนดขนาดของสวนตาง ๆ เปน em ทําใหสวนตางๆ ยอหรือขยาย ตามการกําหนดคา Text size ของเบรา
เซอร
ขอดี คือ เมื่อเพิ่มหรือลดขนาดของตัวอักษรแลว ยังสามารถคงรูปแบบการจัดวางสวนตางๆ ไวไดอยางดี

ขอเสีย คือ การจัดทํายุงยาก
4. Hybrid Layout
เปนการใชแบบตางๆ มาผสมกัน เชน Sidebar ดานขาง ทั้ง 2 ดานเปน Elastic Layout สวนเนื้อหาเปน Liquid
Layout เปนตน

เมื่อเขาใจเรื่องการจัดวาง Layout แบบตางๆ แลว ทีนี้มาดูการเขียน code กันตอคะ วิธีการไมยากแคเพียงใช
โปรแกรม Dreamweaver เทานั้น เวลาที่เรา New เอกสารใหมขึ้นมา จะมีใหเราเลือกวาอยากจะได Layout แบบ
ไหน จะแบงกี่คอลัมน ตองการสวน Header และ Footer หรือไม และเลือกไดวาจะใหสวน style sheet ฝงอยูใน
หนาเอกสารนั้นเลย (Add to Head) หรือวาแยกเปนอีกไฟลตางหาก (Create New File) หรือจะใหใส style sheet
รวมไปในไฟล style sheet ที่เรามีอยูแลว (Link to Existing File) ก็ไดคะ

EXAMPLEFixed Layout
thrColFixHdr.css

body {
font: 100% Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
background: #666666;
margin: 0;
padding: 0;
text-align: center;
color: #000000;
}
/* สวน Page Header */
.thrColFixHdr #header {
background: #DDDDDD;
padding: 0 10px 0 20px;
}

/* สวน Page Body ที่บรรจุเนื้อหา */
.thrColFixHdr #container {
width: 780px;
background: #FFFFFF;
margin: 0 auto; /* the auto margins (in conjunction with a width) center the page */
border: 1px solid #000000;
text-align: left; /* this overrides the text-align: center on the body element. */
}
/* สวน คอลัมนดานซาย */
.thrColFixHdr #sidebar1 {
float: left;
width: 150px;
background: #EBEBEB;
padding: 15px 10px 15px 20px;
}
/* สวน คอลัมนดานขวา */
.thrColFixHdr #sidebar2 {
float: right;
width: 160px;
background: #EBEBEB;
padding: 15px 10px 15px 20px;
}
/* สวนเนื้อหา อยูระหวาง sidebar */
.thrColFixHdr #mainContent {
margin: 0 200px;
padding: 0 10px;
}
/* สวน Page Footer */
.thrColFixHdr #footer {
padding: 0 10px 0 20px;
background:#DDDDDD;
}
.clearfloat {
clear:both;
}
fixedlayout.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="thrColFixHdr.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body class="thrColFixHdr">
<div id="container">
<div id="header">
<h1>Header</h1>
<!-- end #header --></div>

<div id="sidebar1">
<h3>Sidebar1 Content</h3>
<p>The background color on this div will only show for the length of the content. If you'd like a dividing line
instead, place a border on the left side of the #mainContent div if it will always contain more content. </p>
<!-- end #sidebar1 --></div>
<div id="sidebar2">
<h3>Sidebar2 Content</h3>
<p>The background color on this div will only show for the length of the content. If you'd like a dividing line
instead, place a border on the right side of the #mainContent div if it will always contain more content. </p>
<!-- end #sidebar2 --></div>
<div id="mainContent">
<h1> การจัด Layout </h1>
<p>ในหนาเว็บเพจหนึ่งประกอบไปดวยสวนหัวเว็บ (Page Header), สวนเนื้อหา และการเชื่อมโยง (Page Body), และ
สวนทาย (Page Footer) จัดสรรพื้นที่ของหนาเว็บเพจเพื่อแสดงสวนประกอบเหลานี้ ทําไดหลายรูปแบบ เชน แบงแบบอิสระ
แบงแบบ 2 คอลัมน และ 3 คอลัมน </p>
<p> ในการลงมือเขียนเว็บเพจ ปจจุบันนิยมใช Div ในการจัด Layout มี 3 รูปแบบดังนี้</p>
<h2>1. Fixed Layout </h2>
<p>จะกําหนดขนาดความกวาง และตําแหนงของสวนตางๆ เปน pixel ทําใหกําหนดขนาด และตําแหนงของสวนตางๆ ได
ตามตองการ ไมผิดเพี้ยนไปตามขนาดหนาจอ และเมื่อยอขยายหนาตางเว็บเบราเซอร (IE, Firefox) แลว ตําแหนงของสวน
ตางๆในหนาเว็บจะยังคงเดิม </p>
<h2>2. Liquid Layout</h2>
<p>จะกําหนดขนาดความกวางของสวนตางๆ เปนเปอรเซ็นต เมื่อเรายอหรือขยายขนาดของเว็บเบราเซอร ขนาดของสวน
ตางๆ จะยอขยายตาม</p>
<h2>3. Elastic Layout</h2>
<p>จะกําหนดขนาดของสวนตาง ๆ เปน em ทําใหสวนตางๆ ยอหรือขยาย ตามการกําหนดคา Text size ของเบราเซอร
เมื่อเพิ่มหรือลดขนาดของตัวอักษรแลว ยังสามารถคงรูปแบบการจัดวางสวนตางๆ ไวไดอยางดี</p>
<!-- end #mainContent --></div>
<br class="clearfloat" />
<div id="footer">
<p>Footer<br/><br /></p>
<!-- end #footer --></div>
<!-- end #container --></div>
</body>
</html>

แบบ Fixed Layout นี้ สังเกตไดวา เวลายอขยายหนาตางเบราเซอรจะไมมผ
ี ลตอการจัดวางสวนประกอบตางๆ แต
จะเกิดเปน scroll bar แทน
สวนการจัด Layout แบบอื่นๆ ลองดูจากไฟลเหลานี้ หรือลองเลนดูในโปรแกรม Dreamweaver ไดคะ

Pseudo-classes
เปน selector กลุมที่นาสนใจที่จัดรูปแบบการแสดงผลโดยขึ้นกับสถานะ หรือเงื่อนไข เชน link เมื่อถูกคลิกจะ
เปลี่ยนสี เปนตน

selector:pseudo-class {property: value}
selector.css-class:pseudo-class {property: value}

Pseudo-class

Purpose

:link

กําหนด style ใหกับ link ปกติท่ย
ี ังไมเคยถูก click

:visited

กําหนด style ใหกับ link ที่เคยถูกคลิกแลว

:hover

กําหนด style ใหกับ link เมื่อเลื่อนเมาสไปอยูเหนือ link

:active

กําหนด style ใหกับ link ขณะถูกคลิก

:focus

กําหนด style ใหกับ element ขณะถูก focus

:first-child

กําหนด style ใหกับ element ที่เปน first child ของ element อื่นๆ

:lang

Allows the author to specify a language to use in a specified element

Anchor Pseudo-classes
link ที่มีสถานะ active, visited, unvisited, หรือเมื่อนําเมาสวางบน link เราสามารถกําหนดรูปแบบใหแตกตางกัน
ได
EXAMPLE
a:link {color: #FF0000} /* unvisited link สีแดง*/
a:visited {color: #00FF00} /* visited link สีเขียว*/
a:hover {color: #FF00FF} /* mouse over link สีชมพู */
a:active {color: #0000FF} /* selected link สีน้ําเงิน*/
<a href="css_chapter24.html">Chapter24</a>
<a href="css_chapter25.html">Chapter25</a>
OUTPUT

Chapter24 Chapter25
หรือ จะเขียน Pseudo-classes กับ CSS Classes ก็ได
ถาตองการระบุใหเฉพาะบาง link เทานั้นทีแ
่ สดงผลตางจะ link อื่น เขียนไดดังนี้
a.special:hover {color: #FF0000; background-color:#CCFF99}
/* mouse over link สีแดง พื้นเขียว */
<a class="special" href="css_chapter22.html">Chapter22</a>
<a class="special" href="css_chapter23.html">Chapter23</a>

<a href="css_chapter24.html">Chapter24</a>
<a href="css_chapter25.html">Chapter25</a>
OUTPUT

Chapter22 Chapter23 Chapter24 Chapter25

CSS2 - The :first-child Pseudo-class
จะจัดรูปแบบการแสดงผลใหกับ element ที่พบอันแรกเทานั้น สําหรับ web browser IE จะตองประกาศ
<!DOCTYPE> ดวย
EXAMPLE
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<style type="text/css">
p:first-child
{
color:blue
}
</style>
</head>
<body>
<p> วันนี้อากาศแจมใส </p>
<p> วันนี้อากาศแจมใส </p>
<p><b>Note:</b> For :first-child to work in IE a DOCTYPE must be declared.</p>
</body>
</html>
OUTPUT เฉพาะขอความใน <p> อันแรกเทานัน
้ ที่เปนสีน้ําเงิน

วันนี้อากาศแจมใส
วันนี้อากาศแจมใส

< br /> Match the first <i> element in all <p> elements
ตัวอยางนี้ซบ
ั ซอนขึ้น โดยจัดรูปแบบการแสดงผลให selector <i> ที่พบอันแรก ใน <p> elements ทุกๆ อัน
EXAMPLE

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<style type="text/css">
p > i:first-child
{
color:blue
}
</style>
</head>
<body>
<p>วันนี้อากาศ <i>แจมใส</i> วันนี้อากาศ <i>แจมใส</i></p>
<p>วันนี้อากาศ <i>แจมใส</i> วันนี้อากาศ <i>แจมใส</i></p>
<p><b>Note:</b> For :first-child to work in IE a DOCTYPE must be declared.</p>
</body>
</html>
OUTPUT <i>แจมใส</i> ที่พบตัวแรกใน <p> ทุกอัน จะเปนสีน้ําเงิน

วันนี้อากาศแจมใส วันนี้อากาศแจมใส
วันนี้อากาศแจมใส วันนี้อากาศแจมใส

Match all <i> elements in all first child <p> elements
ตัวอยางนีส
้ ลับกับขางบน โดยจัดรูปแบบการแสดงผลให selector <i> ทุกอัน ที่พบใน <p> elements อันแรก
EXAMPLE
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<style type="text/css">
p:first-child i
{
color:blue
}
</style>
</head>
<body>
<p>วันนี้อากาศ <i>แจมใส</i> วันนี้อากาศ <i>แจมใส</i></p>
<p>วันนี้อากาศ <i>แจมใส</i> วันนี้อากาศ <i>แจมใส</i></p>
<p><b>Note:</b> For :first-child to work in IE a DOCTYPE must be declared.</p>
</body>
</html>

OUTPUT <i>แจมใส</i> ทุกอัน ที่พบใน <p> อันแรก จะเปนสีน้ําเงิน

วันนี้อากาศแจมใส วันนี้อากาศแจมใส
วันนี้อากาศแจมใส วันนี้อากาศแจมใส

CSS2 - The :lang Pseudo-class
เราสามารถกําหนด special rules สําหรับภาษาตางๆ ได แต Pseudo-class *ใชไมไดกับ web browser IE
EXAMPLE
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<style type="text/css">
q:lang(no)
{
quotes: "~" "~"
}
</style>
</head>
<body>
<p>Some text <q lang="no">A quote in a paragraph</q>Some text.</p>
</body>
</html>
OUTPUT

Some text ~A quote in a paragraph~ Some text.

Pseudo-element
เปน selector กลุมที่นาสนใจที่จัดรูปแบบการแสดงผลโดยขึ้นกับสถานะ หรือเงื่อนไข เชน เฉพาะอักษรตัวแรกใน
<p> เทานั้นที่เปนตัวอักษรสีแดงตัวใหญ เปนตน
selector:pseudo-element {property: value}
selector.class:pseudo-element {property: value}

Pseudo-element

Purpose

:first-letter

กําหนด style ใหตัวอักษรตัวแรกของขอความ

:first-line

กําหนด style ใหกับขอความบรรทัดแรก

:before

Inserts some content before the content of an element

:after

Inserts some content after the content of an element

The :first-letter Pseudo-element
การกําหนดรูปแบบใหกับตัวอักษรตัวแรกของ element
EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
p:first-letter {color:#ff0000;font-size:xx-large}
</style>
</head>
<body>
<p>Enjoyday.net</p>
</body>
</html>
OUTPUT

E

njoyday.net

หรือ จะเขียน Pseudo-element กับ CSS Classes ก็ได
ถาตองการระบุใหเฉพาะบาง paragraph เทานั้นที่แสดงผล เขียนไดดังนี้
p.article:first-letter {color:#ff0000}
<p class="article">Enjoyday.net</p>
<p>Enjoyday.net</p>
OUTPUT

E

njoyday.net

Enjoyday.net

The :first-line Pseudo-element
การกําหนดรูปแบบใหกับตัวอักษรบรรทัดแรกของ element
EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
p:first-line {color:#0000ff}</style>
</head>
<body>
<p>Heath<br>รับประทานอาหารที่มีประโยชน หมั่นออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ</p>
</body>
</html>
OUTPUT

Health
รับประทานอาหารทีม
่ ีประโยชน หมั่นออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ

Multiple Pseudo-elements
เราสามารถนําทั้ง 2 แบบมาเขียนผสมกันได
EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
p:first-letter {color:#ff0000;font-size:xx-large}
p:first-line {color:#0000ff}</style>
</head>
<body>
<p>Heath<br>รับประทานอาหารที่มีประโยชน หมั่นออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ</p>
</body>
</html>
OUTPUT

H

ealth

รับประทานอาหารทีม
่ ีประโยชน หมั่นออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ

CSS2 - The :before Pseudo-element
สามารถกําหนดเพิ่ม content บางอยาง กอนแสดง content ของ element นั้นๆ *ใชไมไดกับ web browser IE
EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
h1:before
{
content: url(../images/star_icons.gif)
}
</style>
</head>
<body>
<h1>This is a header</h1>
</body>
</html>
OUTPUT

This is a header

CSS2 - The :after Pseudo-element
สามารถกําหนดเพิ่ม content บางอยาง หลังจากแสดง content ของ element นั้นๆ *ใชไมไดกับ web browser
IE
EXAMPLE
<html>
<head>
<style type="text/css">
h1:after
{
content: url(../images/star_icons.gif)
}
</style>
</head>
<body>
<h1>This is a header</h1>
</body>
</html>
OUTPUT

This is a header

