
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



១. ត ើ CSS ជាអ្វ ី?  

 

CSS មកពីពាកយ Cascading Style Sheets ហ ើយ វាគឺជា Style Language មួយដែល ហ្រើ ស្ារ់ 

រចនារដថែមហៅហលើLayout ររស់ HTML។ 

ទំរង់ទូតៅ 

 

Selector: គឺជា Tag ររស់ HTML ដែលហយើងចង់ដាក់ស្ទា យឲ្យ ហ ើយហយើងក៏អាចរហងក ើត Selector 

ហដាយខ្ល ថួឯងបាថដែរ។  

Property: គឺជា Style Attribute ហ ើយវាាថ Value ហែើមបីកំណត់ហសេងៗ។ 

ឧទាហរណ៍ 

1.p 
2.{    
3.font:14px Verdana, Geneva, sans-serif; 
4.color:#096; 
5.text-align:justify;    
6.} 

ការត្រើ្ាស់ Comment តៅក្ន ុង CSS 



Comment គឺហយើងហ្រើហែើមបីពិព័ណ៌នា Code ររស់ហយើង ហ ើយវាសតល់ភាពងាយ្សួលែល់ហយើង ហៅ

ហពលដែលហយើងហ វ្ ើការដកដ្រកូែហៅហពលហ្កាយ។ 

1./*This is a comment*/ 
2.p 
3.{    
4.font:14px Verdana, Geneva, sans-serif; 
5.color:#096; 
6./*This is ab other comment*/ 
7.text-align:justify;  
8.} 
 

២. ការត្រើ្ាស ់CSS  

ហយើងាថវ ិ្ ៣ីយ៉ា ងហែើមបីហ្រើ្បាស់ CSS ជាមួយថឹង HTML:  

- វិ ធី សាស្រ្សទ ទសា១: Inline style 

ហៅកន ុងវ ិ្ ីស្ទស្តសត ហថេះ ហយើងហ្រើ Attribute Style ហៅកន ុង Tag HTML។ វវ ិ្ ីស្ទស្តសត ហថេះ Style CSS 

ររស់ហយើងកំណត់ដតហៅហលើ Tag HTML ណាដែលហយើងបាថហ្រើ Attribute ដតរ៉ា៉ុហណាណ េះ។ វាជាវ ិ្ ីស្ទ

ស្តសត មួយដែលហគមិថសូវហពញថិយមកន ុងការហ្រើ្បាស់ហ ើយ ហ្ពាេះ ហយើងមិថអាចហ្រើ វាហៅកដថែង

ហសេងហ ៀតបាថ ែូចហថេះហ វ្ ើឲ្យហយើងសរហសរកូែហ្ចើថ ថិងពិបាកន ុងការដកដ្រហសេងៗ។ 

ឧទាហរណ៍ 

 

- វិ ធី សាស្រ្សទ ទសា២: Internal stylesheet 

ហៅកន ុងវ ិ្ ីស្ទស្តសត  ី២ហថេះ ហែើមបីរហងក ើត CSS ហយើង្តវួហ្រើ្បាសT់ag Style ( <style></style>) ។ វវ ិ្ ី

ស្ទស្តសត ក៏មិថសូវជាហពញថិយមដែរវាាថលកខណៈែូចគ្នា ហៅែូចថឹង inline style ដែរ រ៉ា៉ុដថតវា ាថ 

ល ធភាពហ្ចើថជាង in-line style ហ្ពាេះហយើងអាច យកវាហៅហ្រើហៅកដថែងហសេងហ ៀតបាថ ចំហពាេះ

ករណីដែលសែ ិតហៅហលើ ពំ័រែូចគ្នា ។ 

ឧទាហរណ៍ 



 

- External style sheet 

External Style គឺជាការរហងក ើត CSS ហៅ File ដាច់ហដាយដ កពី File HTML ហ ើយវាាថ 

extension .css ។ វវ ិ្ ីស្ទស្តសត ហថេះគឺជាវ ិ្ ីស្ទស្តសត ដែលហគហពញថិយមជាងហគ ហ្ពាេះ Style CSS ររស់ 

ហយើងដែលរហងក ើតហនាេះ ហយើងអាចយកហៅហ្រើ្គរ់ Page ទងំអស់ររស់ហយើង ហដាយ ហយើង ្គ្នថ់

ដត ហ វ្ ើការទញ Style ហនាេះហៅហ្រើដតរ៉ា៉ុហណាណ េះ។ 

ឧទាហរណ៍ 

ខាងហ្កាមហថេះគឺជាការរហងក ើត File HTML មួយដែលាថហ ម្ េះ index.html ថិង File CSS ដែល 

ាថហ ម្ េះថា style.css។ 

 

រហរៀរទញយក File CSS ហែើមបីយកមកហ្រើហៅកន ុង HTML Page 

 

៣. id និង class Selectors  

ហែើមបីហ វ្ ើការរដថែម Style ហៅឲ្យ HTML tag CSS វាអថ៉ុញ្ញា តឲ្យហយើងរហងក ើតថូវ Selector ហៅតាម 

ដែលហយើងចង់បាថ ដែលហគហៅថាid ថិង class។ 

- id selector 



id selector គឺជា selector ហ្រើស្ារ់កំណត់ Style ហៅឲ្យ Tag HTML ណាមួយដែលមិថាថ សទ ថួ 

ាថថ័យថា id selector មួយហយើងយកហៅហ្រើដតមតងគត់ហៅកន ុង Page HTML ររស់ហយើង។ ហែើមបី

រហងក ើ id selector ហយើងហ្រើសញ្ញា  # ។ 

ឧទាហរណ៍ 

1.#content 
2.{ 
3.font:14 Verdana, Geneva, sans-serif; 
4.color:#09F; 
5.text-align:justify; 
6.} 

- class selector  

class selector គឺជា selector ហ្រើស្ារ់កំណត់ Style ហៅឲ្យ Tag HTMLណាមួយដែលហយើង ចង់

បាថ វាមិថែូច id selector ហ  class selector អាចយកហៅហ្រើហ្ចើថែងហៅកន ុង HTML page។ 

ហែើមបីរហងក ើត class selector ហយើងហ្រើសញ្ញា  . 

ឧទាហរណ៍ 

1..menuTitle 
2.{ 
3.font:16 Verdana, Geneva, sans-serif; 
4.color:#09F; 
5.} 
 

៤. Backgrounds Properties  

Background properties ហយើងហ្រើហែើមបីកំណត់ផ្សាខាងហ្កាយហៅឲ្យធាត៉ុណាមួយ ដែលហយើង ចង់

បាថហ ើយ background properties ាថែូចខាងហ្កាម: 

- Background-color  

- Background-image  

- Background-repeat  

- Background-position 

- Background color  

Background-color គឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់ពណ៌ហៅឲ្យធាត៉ុណាមួយ។ 

ឧទាហរណ៍  

1.body {background-color:#f3f9ed;} 
2.div {background-color:#b0c4de;} 
3..myBox{background-color:#f3f9ed;} 



- Background image 

Background-image គឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់ផ្សា ខាងហ្កាយផ្ថធាត៉ុ ណាមួយជា ររូភា

ព។ 

ឧទាហរណ៍ 

1.body {background-image:url('flower.gif');} 

- Background repeat  

Backgroun-repeat គឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់ផ្ថការរងារ ញររស់ររូភាព ដែលហយើង បាថ

ដាក់ជាផ្សា ខាងហ្កាយហៅឲ្យធាត៉ុណាមួយ ហ ើយតំផ្លររស់វាាថែូចខាងហ្កាម:  

- repeat : កំណត់ឲ្យ image background ហ វ្ ើការ repeat  

- no-repeat : កំណត់ឲ្យ image background មិថហ វ្ ើការ repeat  

- repeat-x : កំណត់ឲ្យ image background ហ វ្ ើការ repeat ជួរហែក  

- repeat-y : កំណត់ឲ្យ image background ហ វ្ ើការ repeat ជួរឈ 

ឧទាហរណ៍ 

1.body{ 
2.background-image:url('flower.gif'); 
3.background-repeat:repeat-x; 
4.} 

- Background Position  

Background position គឺជា property ហ្រើហែើមបីកំណត់ ីតំាងររស់ររូភាពដែលហយើងបាថកំណត់ 

ហ វ្ ើជាផ្សាខាងហ្កាយ។ 

ទំរង់ទូតៅ 

1.background-position:x y; 
2.// x: center,left,right 
3.// y: center,top,bottom 

ឧទាហរណ៍ 

1.body{ 
2.background-image:url('flower.gif'); 
3.background-repeat:repeat-x; 
4.background-position:right top; 
5.} 

. ទំរង់កា ់ននការត្រើ្ាស់ Background properties 

ហែើមបីងាយ្សួល ថិងកាត់រថែយផ្ថការសរហសរកូែ CSS អថ៉ុញ្ញា តឲ្យហយើងសរហសរ ថូវ ំរង់ កាត់

ហែើមបីកំណត់ Background ហដាយហយើង្កាថ់ដតហ្រើ property Background រចួដាក់ value ហៅតាម 

លំដារ់ែូចខាងហ្កាម: 



១. Background-color 

២. Background-image  

៣. Background-repeat  

៤. Background-position 

ឧទាហរណ៍ 

1.body{background:url(flower.gif) repeat-x top;} 

 

៥. Text Properties  

Text properties ហយើងហ្រើស្ារ់ហ វ្ ើការកំណត់ហសេងៗហៅហៅហលើអកេរ ហ ើយ text properties ាថ

ែូចខាងហ្កាម: 

- Text Color  

Color គឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់ពណ៌ហៅឲ្យអកេរ។ 

ឧទាហរណ៍ 

1.body {color:blue;} 
2.h1 {color:#C33;} 
3..myText{ color:#000;} 

- Text Alignment  

text-align គឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់ផ្ថការរងារ ញររស់អកេរ ហ ើយវាាថ value ែូច 

ខាងហ្កាម: 

- center : កំណត់ឲ្យអតែរ តំរមឹកណាត ល  

- left : កំណត់ឲ្យអតែរ តំរមឹខាងហវវង  

- right : កំណត់ឲ្យអតែរ តំរមឹខាងហវវង  

- justify : កំណត់ឲ្យអតែរ តំរមឹសងខាង 

ឧទាហរណ៍ 

1.h1 {text-align:center;} 
2.p {text-align:justify;} 

- Text Decoration 

text-decorationគឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់ Style ហៅឲ្យអកេរ ហ ើយ value ររស់វាាថ ែូច

ខាងហ្កាម: 

- none : ហែើមបីល៉ុរ Style  

- overline : ហ្រើស្ារ់ដាក់រនាា រ់ពីហលើ  



- line-through : ហ្រើស្ារ់គូសរនាា ត់កណាត ល  

- underline : ហ្រើស្ារ់គូសរនាា ត់ពីហ្កាម  

- blink : ហ្រើស្ារ់កំណត់ឲ្យអកេរររស់ហយើងមតងរងារ ញ មតងបាត ់(Support ដតជាមួយ Mozila) 

ឧទាហរណ៍ 

1.h1 {text-decoration:overline;} 
2.h2 {text-decoration:line-through;} 
3.h3 {text-decoration:underline;} 
4.h4 {text-decoration:blink;} 

- Text Transformation  

text-transformគឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់ ំរង់ររស់អកេរ ហ ើយវាាថ value ែូចខាង 

ហ្កាម: 

- uppercase: ហ្រើស្ារ់កំណត់ឲ្យអកេរជាអកេរ្ំ  

- lowercase: ហ្រើស្ារ់កំណត់ឲ្យអកេរជាអកេរតូច  

- capitalize: ហ្រើស្ារ់កំណត់ឲ្យអកេរជា Capital letter 

ឧទាហរណ៍ 

1..uppercase {text-transform:uppercase;} 
2..lowercase {text-transform:lowercase;} 
3..capitalize {text-transform:capitalize;} 

- Text Indentation  

text-indent គឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់គំលាតផ្ថការចូលហែើមរនាា ត់។ 

ឧទាហរណ៍ 

1.p {text-indent:20px;} 

- line height  

Line-height គឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់គំលាតពីមួយរនាា ត់ហៅមួយរនាា ត់។ 

ឧទាហរណ៍ 

1.p {line-height:24px;} 

- Letter Spacing  

Letter-spacing គឺជា property ាថនា ីស្ារ់កំណត់គំលាតពីមួយតួអកេរហៅមួយតួអកេរ។ 

ឧទាហរណ៍ 

1.p {letter-spacing:2px;} 



- Word Spacing 

Word-spacing គឺជា property ាថនា ីស្ារ់កំណត់គំលាតពីពាកយមួយហៅពាកយមួយហ ៀត។ 

ឧទាហរណ៍ 

1.p {word-spacing:4px;} 

 

៦. Font Properties  

ហយើងហ្រើ Font properties ស្ារ់ហ វ្ ើការកំណត់ហសេងហៅហលើព៉ុមពអកេរ ហ ើយវាាថ ែូចខាង 

ហ្កាម : 

- Font Family  

Font-family គឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់ព៉ុមពអកេរហៅឲ្យអតែរ ដែល្តវួរងារ ញហៅហលើ 

page ររស់ហយើង។ 

ឧទាហរណ៍ 

1.p{ 
2.font-family:"Khmer OS",”Khmer OS System”, “Khmer OS Contecnt”; 
3.} 

សំគាល់ 

ជា ូហៅហយើង្តវួកំណត់ហ្ចើថព៉ុមពអកេរហៅឲ្យ font-family ហ្ពាេះហែើមបីការពារកន ុងករណីដែល 

Browser មិថ Support ជាមួយថឹងព៉ុមពអកេរ ី១ ហពលហនាេះវាថឹងហ្រើព៉ុមពអកេរ ី២វវញិ ថិង រថត  រ

នាា រ់។ ហរើហ ម្ េះព៉ុមពអកេរររស់ហយើងាថែកឃ្លែ  ែូចហថេះ្តវួដាក់ហៅកន ុងសញ្ញា  double quote ដត

ហរើមិថាថែកឃ្លែ  ហយើងមិថចំបាចដាក់ហ ។ 

- Font Style  

Font-style គឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់ style ររស់អកេរ ដែលាថែូចជា អកេរហ្ ត ជាហែើ

ម។ 

ឧទាហរណ៍  

1.normal {font-style:normal;} 
2.italic {font-style:italic;} 
3.oblique {font-style:oblique;} 

- Font Size  

Font-size គឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់ ំ ំររស់អកេរ ហ ើយខាា តររសវ់ាភាគហ្ចើថ ហគ គិត

ជា pixel ។ 



ឧទាហរណ៍ 

1.h1 {font-size:40px;} 
2.h2 {font-size:30px;} 
3.p {font-size:14px;} 

* ទំរង់កា ់ក្ន ុងការត្រើ្ាស់ Font properties  

Syntax 

1.Font: font-style font-size font-family; 

ឧទាហរណ៍ 

1.font:bold 12px Verdana, Geneva, sans-serif; 
 

៧. Link ( ំណភ្ជា រ់)  

ហៅកន ុង CSS ហយើងអាចកំណត់ style ហៅឲ្យ link ហៅតាមតំរវូការដែលហយើងចង់បាថ ហ ើយ CSS 

properties ដែលហគហពញថិយមហ្រើគឺ text-decoration។ 

ឧទាហរណ៍ 

1.a:link {text-decoration:none;} 
2.a:visited {text-decoration:none;} 
3.a:hover {text-decoration:underline;} 
4.a:active {text-decoration:underline;} 

សំគាល់ 

a:link ជា link ្មមតាវាហកើតហ ើងហៅហពលដែលមិថទថ់បាថចូល សេនា 

a:visited ហកើតហ ើងហៅហពលដែលlink ្តវួបាថចូល សេនា  

a:hover ហកើតហ ើងហៅហពលដែលLink ាថ Mouse ហៅពីហលើ  

a:active ហកើតហ ើងហៅហពល link កំព៉ុងច៉ុច 

៨. List style properties  

ហៅកន ុង CSS ហយើងហ្រើ List properties ហែើមបីកំណត់ ថិង ដកដ្រលកខណៈហៅឲ្យ List tag ររស់ 

HTML ដែលាថពីរគឺ unordered lists ថិង ordered lists។ 

- List type 

list-style-type គឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់្រហេ  style ហៅឲ្យ List។  

Value ររស់ វាាថែូចខាងហ្កាម: 



- circle : កំណត់ style ឲ្យ List រាងជារងវង ់ 

- square : កំណត់ style ឲ្យ List រាងជាកាហរ  

- upper-roman : កំណត់ style ឲ្យ List ជាហលខ្រ ៉ឺា៉ុ ំង  

- lower-alpha : កំណត់ style ឲ្យ List ជាអកេរ  

- ហៅាថជាហ្ចើថហ ៀត... 

ឧទាហរណ៍ 

1.ul {list-style-type: circle;} 
2.ul {list-style-type: square;} 

3.  
4.ol {list-style-type: upper-roman;} 
5.ol {list-style-type: lower-alpha;} 

- Image List  

list-style-imageគឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់ style ហៅឲ្យ unordered listsជាររូភាព។ 

ឧទាហរណ៍ 

1.ul{ 
2.list-style-image: url(symbol.gif'); 
3.} 

* ទំរង់ខ្ល សាររស់ List properties 

1.ul{ 
2.list-style: square url("symbol.gif"); 

 

 

៩. Border Properties  

- Border width  

Border-widthគឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់កំរាស់ឲ្យ border។ 

- Border Color  

Border-color គឺជា property ហ្រើស្ារ់កំណត់ពណ៌ហៅឲ្យ border។ 

- Border Style  

Border-style គឺជា property ស្ារ់កំណត់ style ហៅឲ្យ border ដែលាថែូចជា: 

- solid : រនាា ត់្មមតា  

- dotted : រនាា ត់ច៉ុចៗ  

- dashed : ំរង់រនាា ត់ដាច់ៗ  

- none : អត់ាថ  



- double : រនាា ត់ពីរជាថ់  

- groove : រនាា រ់ស៉ុស 

ឧទាហរណ៍ 

1..myBox{ 
2.width:300px; 
3.height:30px; 
4.border-width:2px; 
5.border-color:#0C6; 
6.border-style:solid;    
7.} 

ទំរង់ខ្ល សាក្ន ុងការត្រើ្ាស់ Border properties 

1..myBox{ 
2.width:300px; 
3.height:30px; 
4.border:2px solid #0C6; 
5.} 

 

១០. Margin and Padding  

+ Margin property គឺ្តវួបាថហគហ្រើហែើមបីកំណតគ់ំលាតខាងហ្ៅផ្ថរល ុកណាមួយ។ 

. margin-left :កំណត់គំលាតខាងហ្ៅហៅខាងហវវង  

. margin-right :កំណត់គំលាតខាងហ្ៅហៅខាងស្ទត ំ  

. margin-top: កំណត់គំលាតខាងហ្ៅហៅខាងហលើ  

. margin-bottom: កំណត់គំលាតខាងហ្ៅហៅខាងហ្កាម 

ឧទាហរណ៍ 

1..content{ 
2.width:600px; 
3.border:1px solid #0C9; 
4.margin-left:5px; 
5.margin-right:5px; 
6.margin-top:10px; 
7.margin-bottom:10px; 
8.} 

* ទំរង់ខ្ល សាក្ន ុងការត្រើ្ាស់ Margin Property 

. ទំរង់ទសា១ 

1.margin: a; 
2.// a:right,left,top,bottom 



a : តំផ្លគំលាតខាងហ្ៅ រមួាថទងំហៅខាងហ្កាម ខាងហលើ ហវវង ថិង ស្ទត ំ។ 

ឧទាហរណ៍ 

1..content{ 
2.width:600px; 
3.border:1px solid #0C9; 
4.margin:5px; 
5.} 

. ទំរង់ទសា២ 

1.margin: a  b; 
2.// a: top,bottom 
3.// b: right,left 

a: តំផ្លគំលាតខាងហ្ៅ ហៅខាងហ្កាម ថិង ខាងហលើ  

b: តំផ្លគំលាតខាងហ្ៅ ហៅខាងហវវង ថិង ខាងស្ទត ំ 

ឧទាហរណ៍ 

1..content{ 
2.width:600px; 
3.border:1px solid #0C9; 
4.margin:10px 5px; 
5.} 

. ទំរង់ទសា៣ 

1.margin: a  b c; 
2.// a: top 
3.// b: right,left 
4.// c: bottom 

a: តំផ្លគំលាតខាងហ្ៅ ហៅខាងហលើ  

b: តំផ្លគំលាតខាងហ្ៅ ហៅខាងហវវង ថិង ស្ទត ំ  

c: តំផ្លគំលាតខាងហ្ៅ ហៅខាងហ្កាម 

ឧទាហរណ៍ 

1..content{ 
2.width:600px; 
3.border:1px solid #0C9; 
4.margin:10px 5px 10px; 
5.} 

. ទំរង់ទសា៤ 



1.margin: a  b c d; 
2.// a: top 
3.// b: right 
4.// c: bottom 
5.// d: left 

a: តំផ្លគំលាតខាងហ្ៅ ហៅខាងហលើ  

b: តំផ្លគំលាតខាងហ្ៅ ហៅខាងស្ទត ំ  

c: តំផ្លគំលាតខាងហ្ៅ ហៅខាងហ្កាម  

d: តំផ្លគំលាតខាងហ្ៅ ហៅខាងហវវង 

ឧទាហរណ៍ 

1..content{ 
2.width:600px; 
3.border:1px solid #0C9; 
4.margin:10px 5px 10px 5px; 
5.} 

+ Padding Property ហគហ្រើហែើមបីកំណត់គំលាតខាងកន ុងផ្ថរល ុកណាមួយ។ 

ឧទាហរណ៍ 

1..content{ 
2.width:600px; 
3.border:1px solid #0C9; 
4.margin:10px 5px 10px 5px; 
5.padding:5px; 
6.} 

*  ំរង់ផ្ថការហ្រើ្បាស់ padding property គឺាថលកខណៈ្សហែៀងហៅថឹង margin property ដែរ។ 

 
 


