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Blog คืออะไร ?
 บล็อก เปนอีกรูปแบบของเว็บไซตประเภทหนึ9ง ซึ9งมาจากคำวา Web Log โดยที่ Web 

หมายถึง เว็บไซต ที่เปนหนาสำหรับปรากฏอยูบนอินเทอรเน็ต กับคำวา Log ที่หมายถึงการบันทึก
ขอมูล การเก็บบันทึก Weblog หรือที่เรียกกันสั้นๆวา Blog จึงเปนการบันทึกเรื่องราวตางๆลงบน
เว็บไซตนั9นเอง

“ บล็อกจะตางจากคำวาเว็บไซตตรงท่ีบล็อกมีความเปนกันเองระหวางคนเขียนกับคนอาน
ในขณะเดียวกัน มันก็สามารถทำใหมันดูเปนทางการได ”

รูจักกับ WordPress
 WordPress เปนเครื่องมือที่ชวยในการเขียน
เว็บบล็อกอีกตัวหนึ9ง ซึ9งจริงๆแลวมีโปรแกรมที่ชวย
เขียนบล็อกอยูมากมาย WordPress เปนอีกหนึ9งตัวที่
ไดรับความนิยมสูง โดย WordPress มีการแยกใหผูใช
งานนำไปใชไดสองสวน คือ
 1. WordPress.com สวนนQ้ ผูใชงานสามารถ
สมัครสมาชิกใชงานบริการของ WordPress ไดทันที 
ไมมีคาใชจาย โดยจะไดใชระบบ WordPress อยาง
สมบูรณ และสมาชิกจะไดชื่อ http://

yourname.wordpress.com ในการเผยแพรเว็บไซต
 2. WordPress.org สวนนึ้จะเปนเว็บที่ใหบริการดาวนโหลดโคดสำหรับนำไปติดตั้งบน Server 
อื่นๆ เอางายๆคือ สำหรับผูที่มีความชำนาญ ตองการนำแกนหลักของ WordPress ไปวางบนพื้นที่
ของตนเอง ซึ9งขอดีก็คือ การทำงานที่รวดเร็ว ปรับแตงไดดียิ9งขึ้น

ความสามารถของ WordPress
 WordPress มีความสามารถในการจัดการเนU้อหา โดยเฉพาะอยางยิ9งกับเว็บไซตในลักษณะ

บล็อก , การเขียนเรื่องราว ไดอารี ฯลฯ มีระบบที่ชวยจัดการเนU้อหาไดงายดาย และอีกทั้งยังสามารถ
แกไข/ปรับเปลี่ยน หนาตาของเว็บไซตไดงายและรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนธีม (Theme) ใหกับเว็บไซต 
การเพิ9มลูกเลนโดยการติดตั้งโปรแกรมเสริม หรือที่เรียกวา Plugin ในการเพิ9มความสามารถ เชน 
การทำระบบแสดงจำนวนยอดผูเขาชมเว็บ , ระบบจัดการโฆษณาในเว็บไซตก็ได
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WordPress ในภาพรวม
 หนาหลัก นั9นก็คือหนาแรกที่ผูที่เขาชม

เว็บไซตจะเห็น เหมือนกับหนาตาภายนอกที่ทำให
เห็นโครงสรางของเว็บไซตทั้งหมด (การเขาถึงหนา
นQ้ ก็คือการเขาผาน URL แรก)
 หนาจัดการระบบ หรือเรียกอีกชื่อวา 
Dashboard เปนเสมือนหนาตางจัดการระบบทั้ง
เว็บไซตของเรา ในการเพิ9มเนU้อหา แกไขเนU้อหา 
จัดการกับ Plugin จัดการกับหนาตาของเว็บไซตก็
สามารถจัดการไดในหนานQ้ (การเขาถึงหนานG้ 
สามารถเขาผาน URL ของเว็บไซตเราตามดวย 
wp-admin เชน 
http://www.yourdomain.com/wp-admin)
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หน้าแรกของเว็บไซต์ โครงการภาษาอังกฤษ-เทคโนโลยี 
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย www.engtech.in.th

ส่วน Dashboard ที่ใช้ในการจัดการเว็บไซต์ทั้งหมด

http://www.yourdomain.com/wp-admin
http://www.yourdomain.com/wp-admin
http://www.engtech.in.th
http://www.engtech.in.th


สวนประกอบในหนา Dashboard
 

1. สวนเมนูหลัก ซึ9งประกอบดวยหลายเมนูยอย เปนสวนที่ใชในการจัดการเนU้อหา ซึ9งมีหลักๆที่นา
สนใจ ดังตอไปนQ้
 1.1 เรื่อง
  1.1.1 แกไข
  หนานQ้จะแสดงเนU้อหาที่อยูภายในเว็บไซตทั้งหมด ซึ9งสามารถคลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อแกไข 
เนU้อหา ที่เคยเขียนมากอนแลวได
  1.1.2 เขียนเรื่องใหม
  หนานQ้สำคัญมาก จะตองเจอทุกครั้งเมื่อเขียนเรื่องใหม ซึ9งเมื่อคลิกเขาไป จะพบกับ
หนาตางที่ใหกรอกขอความสำหรับการเขียนเรื่องใหม ซึ9งจะอธิบายอีกครั้งในหัวขอถัดไป
  1.1.3 แกไขปายกำกับ
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  ปายกำกับ (Tag) เปนเหมือนกับปายชื่อ ที่แสดง
ประเภทของบทความที่เกี่ยวของ ซึ9งเราสามารถกำหนดปาย
ประเภทใหกับทุกๆเนU้อหาที่เราสรางขึ้นได คำวา Tag อาจจะ
กำหนดไดดังตัวอยางเชน เราเขียนบล็อกเรื่องทองเที่ยวเราอาจ
จะใส Tag หรือปายกำกับใหกับเนU้อหานQ้วา Travel ก็ได เปน
เหมือนกับการจำแนกเนU้อหาภายในเว็บของเราเปนหมวดหมู
แอบรู ! : Tag ไหนที่เราใสใหกับบทความมากที่สุด มันจะมี
ขนาดใหญที่สุด ใหเราเห็นความแตกตางอยางชัดเจน

  1.1.4 หมวดหมู
  สวนนQ้จะคลายกับ Tag แตหมวดหมูหรือ Categories จะเปนการจำแนกบทความไป
เสียมากกวา และสำหรับ Tag ก็สามารถใสไดมากกวา 1 keyword เชน จำแนกเนU้อหาเปนขาวสาร
บานเมือง อีกหมวดเปนเรื่องสวนตัว เปนตน

สมมติวา…
 เขียนเนU้อหาเกี่ยวกับเรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ในเนU้อหามีสวนประกอบของวิดิโอ มีรูป
ตารางธาตุ เราอาจจะใส Tag วา อะตอม,ตารางธาตุ,วิดิโอ, แตใส Categories เปน เคมี ซึ9งแลวแต
เรากำหนด หากมีการใส Tag ใหกับเนU้อหาดี ก็จะทำใหเปนมิตรกับคนอานในการเลือกศึกษาบทความ
ของเรา และพี่ Google ก็จะคนหาเว็บไซตของเราเจอเปนลำดับตนๆดวย

 1.2 สื่อ
  1.2.1 คลังสื่อ
  เปนหนาที่รวบรวมสื่อตางๆที่เรามีการนำไปใชในเว็บไซต เชนสวนของไฟลภาพ ไฟล
เสียง วิดิโอ ซึ9งเราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล ลบไฟล จัดการไฟลไดทั้งหมดในหนานQ้
  1.2.2 เพิ9มไฟลใหม
 1.3 ลิงก
 ลิงก เปนเหมือนกับหนาที่รวบรวมเพื่อนบานของเรา หากเรามีเว็บไซต
ลูกขาย หรือเว็บไซตของเพื่อนๆที่ตองการจะเปนพันธมิตรกับเรา ก็สามารถ
เพิ9มเขาไปได โดยการคลิกที่หัวขอ
  1.3.1 แกไข เปนการแกไขลิงกที่มีอยูเดิม
  1.3.2 เพิ9มลิงกใหม ก็จะใหกรอก URL หรือที่อยูเว็บของเว็บไซต
เพื่อนบาน ชื่อของเว็บไซต คำขยายความ และหมวดหมูตางๆ
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  1.3.3 ลิงกหมวดหมู เปนการเพิ9มหมวดหมูใหกับลิงกเพื่อนบาน เชน เว็บไซตเพื่อน , 
เว็บไซตแหลงความรู , เว็บไซตบันเทิง เปนตน

 1.4 หนา
 ใน WordPress จะมีการแบงเนU้อหาเปน 2 แบบ คือ สวนที่เปน เรื่อง และ หนา
โดยปกติแลว เราจะใช หนา สำหรับสวนของเนU้อหา ที่ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง/ตายตัว เชน 
หนาแนะนำตัว ประวัติผูจัดทำ ฯลฯ มักอยูตามเมนูตางๆบนเว็บไซต

 แตสำหรับ เรื่อง จะเปนเหมือนกับเนU้อหาที่มีการเขียนใหมทุกวัน โดยเรื่องจะไปปรากฏในหนา
แรกของเว็บไซตจะมีการเรียงลำดับจากเรื่องใหมสุด (อยูอันแรก) เรื่องเกา (อยูหนาหลังๆ) ตามลำดับ 
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ตัวอย่างเนื้อหาแบบ “หน้า (Page)” ที่ตายตัว

ตัวอย่างเนื้อหาแบบ “เรื่อง (Post)” ที่จะเรียงตามลําดับเวลาการเขียน บทความใหม่ไปเก่า



 เขาใจเบื้องตนของรูปแบบเนU้อหาใน WordPress บางแลว เราก็สามารถที่จะแกไขหนาตางๆ 
จากหัวขอ หนา > แกไข
  1.4.1 แกไข
 และเพิ9มเนU้อหาใหมโดยการคลิกที่หัวขอ
  1.4.2 เขียนหนาใหม

 1.5 ความเห็น (Comments)
 หนานQ้จะเปนหนาที่แสดงความคิดเห็นของสมาชิกหรือผูมาเยือนที่ทิ้งขอความไวใหกับบล็อก
ในแตละตอนทั้งหมด โดยแสดงชื่อผูแสดงความคิดเห็น อีเมล หมายเลขไอพีแอดเดรส และขอความ
ที่แสดงความคิดเห็นเขามา โดยเราสามารถแกไข ปรับเปลี่ยนขอความ หรือลบขอความที่ไมเหมาะ
สมได รวมไปถึงการอนุมัติใหขอความนQ้ปรากฏบนเว็บไซตหรือไมไดดวย

 1.6 รูปแบบบล็อก
  1.6.1 Themes (ธีม)
  เปนลักษณะรูปรางหนาตาของเว็บไซต ซึ9งสามารถดาวนโหลดหาธีมสวยๆไดจาก
อินเทอรเน็ต รวมไปถึงเราสามารถที่จะพัฒนาธีมเองใชได โดยอาศัยความรูพื้นฐานในการเขียน
เว็บไซต ซึ9งเราสามารถเลือกใชงานธีมที่เราดาวนโหลดมาจากอินเทอรเน็ตได โดยการคลิกที่ ใชงาน
หากตองการที่จะทดสอบหนาตาเว็บไซต วาเหมาะกับทีมนั้นๆหรือไม ก็สามารถทำไดโดยการคลิกที่ 
ดูกอน เพื่อดูความเขากันไดระหวางธีมกับเนU้อหาในเว็บไซตของเรา

WordPress เบื้องตน : รชต สรณาคมน  - 7 -

ทดสอบหน้าตาการแสดงผลเบื้องต้น (รูปซ้าย)   ธีมของ WordPress ที่มีให้เลือกมากมาย (รูปขวา)



  1.6.2 Widgets (อานวา วิดเจ็ด)
  เปนเหมือนกับลูกเลนเพิ9มเติมบนเว็บไซต ซึ9งเมื่อคลิก
เมนูนQ้เขาไปแลว จะมีใหเลือก Widget ไปใสในเว็บไซต เชน ปฏิทิน , 
แสดงหมวดหมูที่มีในเว็บไซต , กลองคนหา ถาพูดให Widget ฟงดู
งายๆ เทียบกับบานหลังนึงแลว Widget ก็เหมือนหองตางๆในบานที่
มีความสามารถแตกตางกันนั9นเอง

ในตัวอยางที่เห็นเปน Widgets 3 ตัว 
1. ตัวแรก เราสามารถที่จะกรอกเปนโคด HTML ตามตองการได (ใน
ตัวอยางเปนของ Google Friend Connect ที่มีความสามารถแสดง
รายชื่อของเพื่อนที่ติดตามบล็อกของเรา)
2. ตัวที่สอง เปนกลองคนหา (มีใหเลือกใชอยูแลวทันที)
3. ตัวสุดทาย เปนลิงกเพื่อนบาน
ซึQง Widgets เพิQมไดไมจำกัด แตก็อยาลืมหนาตาเว็บดวย !!!

 1.6.3 แกไข
 หัวขอนQส้ำหรับผูเชี่ยวชาญในการปรับแตงหนาเว็บไซตดวย CSS เทานั้น ซึ9งหากไมรูจัก
แนะนำไมใหยุงกับหัวขอนQ้ เพื่อความปลอดภัย และความสวยงามในการชมเว็บไซต

แอบรู : CSS เปนภาษาคอมพิวเตอรภาษาหนึQง ที่ไวกำหนดหนาตาของเว็บไซต วาองคประกอบใด มี
ขนาดเทาไร , มีลักษณะอยางไร ในการแกไขเว็บครั้งตอไป ก็สามารถเรียกใชคุณสมบัตินั้นๆไดทันที 
ไมตองไปปรับแตงขนาด หรือเปลี่ยนลักษณะใหวุนวาย

 1.7 ปลั๊กอิน (Plugin)
 อาจจะเคยเกริ9นคำวา “ปลั๊กอิน” ไปไวแลวเบื้องตนวา เปน
เหมือนกับเครื่องมือหรือโปรแกรมเสริมที่ทำใหเพิQมประสิทธิภาพใน
การเขียนบล็อกยิQงขึ้น เชน ความสามารถในการเช็คสถิติคนเขา
เว็บไซต (stats) , สราง Poll ซึ9งผูใชสามารถเพิ9มไปไดไมจำกัดเชน
กัน มีที่นาสนใจหลายๆตัวเชน NextGEN Gallery ที่ไวสำหรับทำ
อัลบัมภาพบนเว็บไซตของเรา โดยสามารถหาดาวนโหลดเพิ9มได
จากเว็บไซตหลักของ WordPress

ดาวนโหลด Plugin : http://wordpress.org/extend/plugins/
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  1.7.1 ติดตั้ง
  จะแสดงปลั๊กอินที่ถูกติดตั้งทั้งหมด หากปลั๊กอินไหนตองการยกเลิกการใชงาน 
สามารถยกเลิกการทำงานของปลั๊กอินนั้นๆ ไดที่นQ9
  1.7.2 สรางใหม
  หากเรามีไฟลปลั๊กอิน ที่ไปดาวนโหลดมาจากอินเทอรเน็ตแลว เราสามารถติดตั้ง
ปลั๊กอินไดจากเมนูนQ้ไดทันที โดยการอัพโหลดไฟล ZIP ขึ้นไปใน Server ของเราได (ทุกครั้งที่
ดาวนโหลดปลั๊กอินมา จะไดเปนไฟลในรูปสกุลของ ZIP)
  1.7.3 แกไข
  เมนูนG้สำหรับผูเชี่ยวชาญ ที่เราสามารถแกไขความสามารถของปลั๊กอินได จากการ
แกไขโคด ซึ9งไมจำเปนตองยุงในสวนนQ้
  
 1.8 ผูใช (Users)
  จริงๆแลว WordPress สามารถแบงใหมีผูเขียนหลายๆคนในหนึ9งเว็บไซตได การสราง
ผูใช ก็เพื่อเปนการสรางชุดรหัสใหกับบุคคลอีกคนหนึ9ง และกำหนดสิทธิและความสามารถในการ
เขียนบทความ เหมาะสำหรับเว็บไซตที่มีเนU้อหาหลากหลาย ตองการแบงหนาที่ในการเขียน หากจะ
ประยุกตทำเปนเว็บไซตโรงเรียน ก็เหมือนกับการแบงเปนกลุมสาระการเรียนรู นั9นเอง ซึ9งเราสามารถ
สรางและแกไข ขอมูลผูใชได
  1.8.1 ผูเขียน & ผูใช
  แสดงรายชื่อสมาชิกที่มีอยูในเว็บไซตทั้งหมด (รวมถึงตัวเราดวย) ในการแกไขขอมูล
สวนตัว ชื่อของผูใชทั้งหมด การเปลี่ยนรหัสผาน ฯลฯ
  1.8.2 เพิ9มผูใชใหม
  เปนการเพิ9มผูใชในการสรางชุดรหัสสำหรับบุคคลอีกคนหนึ9ง
  1.8.3 Profile ของคุณ
  เปนหนาที่ใชในการแกไขขอมูลสวนตัว รหัสตางๆ ที่เปนของเรา
  
 1.9 เครื่องมือ (Tools)
  ทุกสวนยอยในเมนูนQ้ อาจจะไกลตัวสักนิด แตหากจะอธิบายก็เปนเมนูที่ชวยเหลือใน
การสำรองขอมูล โดยจะไดเปนไฟลฐานขอมูลมา หากขอมูลเสียหาย หรือถูกลบเราก็สามารถนำไฟล
ฐานขอมูลมา นำเขา เพื่อเปลี่ยนแปลงหนาเว็บไซตใหเปนเหมือนเดิมได หากตองการที่จะสำรอง
ขอมูล ก็คลิกที่ นำออก เพื่อสำรองฐานขอมูล
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 1.10 ตั้งคา (Settings)
  1.10.1 ทั9วไป
  เปนหนาปรับแตงขอมูลพื้นฐาน เชน Title ของเว็บไซต , รายละเอียดของเว็บไซต , 
การกำหนดรูปแบบเวลา (สำคัญ เพราะเวลาจะแสดงทุกครั้งที่เราสรางเรื่องใหม)
  1.10.2 การเขียน
  จะเปนเมนูเกี่ยวกับการปรับแตงดานการเขียนทั้งหมด เชน การกำหนดขนาดของชอง
แสดงความคิดเห็น นอกนั้นจะเปนการปรับแตงขั้นสูง
  1.10.3 การอาน
  จะเปนการปรับรูปแบบการอานของสมาชิกที่มีทั้งหมด เชน การปรับการแสดง
บทความในหนาแรก วาใหเปนลักษณะใด หนาใดหนาหนึQงที่เราตองการกำหนดตายตัว หรือ แสดง
ตามการเขียนเรียงลำดับใหมลาสุด , จำนวนบทความที่แสดงหนาเว็บไซต ฯลฯ
  1.10.4 สนทนา
  เปนการปรับแตงที่เกี่ยวกับการสนทนา เชน การแสดงความคิดเห็น ก็จะเปนการตั้งคา
ในลักษณะ คนที่มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น (comment) , การยินยอมใหความคิดเห็นนั้นๆ 
ปรากฏบนหนาเว็บไซตทันทีหรือไม (ถาเลือกไม เราก็จำเปนตองอนุมัติในความคิดเห็นนั้นๆดวย
ตนเองทุกความคิดเห็น ซึ9งเปนขอเสียของเว็บไซตที่ไมอัพเดตบอยๆ)
  1.10.5 สื่อ
  เปนการกำหนดรูปแบบของสื่อที่เรานำมาใชในเว็บไซต (สื่อเชนรูปภาพ) การกำหนด
ขนาดของภาพที่นำมาใช วาระดับปานกลาง มีขนาดใหญเทาไร รูปยอ (thumbnail) มีขนาดใหญ
เทาไร
  1.10.6 สวนตัว
  กำหนดวาตองการให Search Engine คนพบบล็อกของเราหรือไม
  1.10.7 Permalink
  เปนการตั้งคารูปแบบการแสดงผลของ Link โดยปกติแลว URL ของบทความใน 
WordPress จะลงทายดวย ?p=xxx เปนตัวเลข ซึ9งเราสามารถกำหนดรูปแบบอื่นๆแทนได เชน 
แสดงตามวัน/เดือน/ป ที่มีการเขียนบทความนั้นขึ้นมา
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  1.10.8 เบ็ดเตล็ด
 
 เมื่อรูจักกับทุกเมนูซึ9งเปนสวนเติมเต็มใหเราสามารถใชงาน WordPress ไดอยางทุกสวนอยาง
มีประสิทธิภาพแลว แตก็จะมีบางเมนูเทานั้นที่ผูใช ควรจะศึกษาใหละเอียด เนU9องจากมีความจำเปนใน
การเขียนเนU้อหาของเรา การสรางเนU้อหา , การแทรกรูปภาพ ซึ9งในหัวขอถัดไปจะพูดถึงการสราง
เนU้อหาในลักษณะตางๆ กัน

การเข<ยนบทความลงหนาเว@บไซต
 ไปที่แถบ เรื่อง > สรางใหม เพื่อเพิ9มเนU้อหา

 หรือคลิกที่เมนูลัด (อยูบนแถบบนสุด) 

จะพบกับหนาตาของเครื่องมือการเขียนบทความ อลังการงานสรางเชนนQ้…
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ชองนี้แหละ  ไวเขียน
บทความ เนื้อหาตางๆ

ชื่อเรื่องใหมของเรา

รูปแบบ / เวลาที่จะนำ
บทความขึ้นบนอินเทอรเน็ต

กำหนดปายชื่อ (Tag) 
ใหกับบทความ

หมวดหมูของบทความสรุปสั้นๆ เพื่อปรากฏบนหนา
แรกของเว็บไซต



อัพโหลดไฟลรูปภาพใสในเนื้อหา

 1. คลิกที่ปุม (อยูบนกลองใสเนU้อหา) 
 2. จะมีหนาตางเดงขึ้นมา ใหคลิกที่ Browse 
หรือ เลือกไฟล เพื่อเลือกรูปภาพที่ตองการใส (กรณQ
อัพโหลดจากคอมพิวเตอร)
 3. เมื่ออัพโหลดเสร็จ ระบบจะแสดงรายละเอียด
ของไฟลที่อัพโหลดไป สามารถเเปลี่ยนแปลงแกไขราย
ละเอียดตางๆ รวมไปถึงรูปแบบในการนำไปใสในเนU้อหา
เชนจัดกึ9งกลาง ขนาด ลิงกตอไปเว็บไซตอื่นๆ อีกหรือไม
 4. หากตองการยอรูปภาพ ก็สามารถคลิกที่ปุม
กลมๆ เลือกขนาดของการแสดงผลได หากตองการ
รูปภาพขนาดจริงตามขนาดที่อัพโหลด ใหเลือกเต็มขนาด 
หากมีขอความบรรยายใตภาพ ใหเพิQมขอความลงไปใน
หัวขอ (ใชเปนคำอธิบายรูปภาพดวย) จากนั้นคลิกที่ 
  เพื่อนำมาใสประกอบกับเนU้อหา
 5. แคนQ้ก็ไดรูปใสเพิ9มในเนU้อหาแลว หากตองการ
ใสรูปเพิ9ม ก็ยอนกลับไปทำตามขั้นตอน 1-4

แอบรู : เราควรจะยอไฟลรูปภาพใหมีขนาดเล็กพอประมาณ เพื่อการแสดงผลที่ดี ไมชา และไมเสีย
เนZ้อขอความ ซึQงขนาดที่พอดีคือความกวางไมเกิน 470 pixels โดยการกำหนดขนาดความกวางนG้ ก็
ใหสัมพันธกับความสูง เพื่อใหได scale ที่ดีดวย ไมยาน ไมยืด จนเกินไป …

แอบรู(อีก) : หากใครใช Photoshop ในการยอรูป ใหเปดรูปภาพที่ตองการยอขึ้นมา ไปที่แถบ 
Image > Image Size… แลวกำหนดใหความกวาง (Width) เปน 470 จากนั้นกด OK
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เครH่องมือเติมแตงขอความ
 เครื่องมือเหลานQ้ จะเปนเครื่องมือที่ชวยใหการเขียนเนU้อหาตางๆลงในบล็อกของเราดูมีสีสัน

ขึ้น ซึ9งก็มีลักษณะหนาตาคลายกับ Microsoft Word จึงไมยากสำหรับสวนนQ้…

 เปนการกำหนดใหขอความนั้นหนา (วิธีทำ : คลุมดำใหขอความ แลวคลิก)
 เปนการกำหนดใหขอความนั้นเอียง
 เปนการขีดครอมขอความนั้นๆ
 การใสหัวขอใหกับเนU้อหา     นQ9ก็ใสเหมือนกัน แตเปนตัวเลข

 เปนรูปแบบของการแสดงผลขอความในลักษณะคำพูด (Quote)

     เปนการจัดรูปแบบการแสดงผลของขอความ ชิดซาย กึ9งกลาง ชิดขวา

     การใสลิงกใหกับขอความ (คือการคลิกที่ขอความแลวพาไปหนาอื่น) ขวามือนั9นเปนการ
     ถอนลิงก (กรณQมีลิงกติดมากับบทความเดิมอยูแลว)

 เปนปุมที่ใชสำหรับแบงขอความในการแสดงผล ระหวางขอความขางใน กับ เนU้อหาภายใน
เรื่อง เหมือนเปนการเกริ9นจากหนาเว็บแลวใหคนอานคลิกอานรายละเอียดเพิ9มเติมตอ

 เครื่องมือสำหรับเช็คการสะกดคำ (เฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น)
 เปดมุมมองในการเขียนเนU้อหาแบบเต็มจอ

 เปด/ปดเครื่องมือตกแตงขอความ (คลิกปุมนQ้แลวจะมีแถบเพิ9มมาอีกแถบ)
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รูปแบบข้อความ    ขีดเส้น          เปลี่ยนสี    วางเนื้อหา            แก้ไข  ใส่       ย่อหน้า       ย้อนกลับ
     ตัวอักษร    ที่อื่น/Word           มีเดีย สูตร                       การทํางาน
    

จัดข้อความเต็มหน้า  ลบสื่อต่างๆ



ทดสอบการแสดงผล
 ภายหลังจากที่ทราบเครื่องมือที่ชวยในการตกแตง
ขอความแลว หากตองการที่จะทดสอบการแสดงผลกอนที่จะ
นำเผยแพรจริง ก็สามารถที่จะคลิก ดูการเปลี่ยนแปลง 
หรือ ดูกอน ได

อัพเดตเรH่อง และ เผยแพร
 หากเนU้อหาที่เราเขียนขึ้น ไมไดมีการเผยแพรหรือเปนเรื่องที่สรางใหมขึ้นมาครั้งแรก จะมีปุม

ในกลองเผยแพรเปนคำวา                   แตหากเนU้อหาที่เราเปดขึ้นมานั้น เปนการแกไขจาก
เนU้อหาที่สรางไวเดิมอยูแลว จะเปนคำวา

 สรุป : เขียนครั้งแรกเผยแพร เขียนครั้งตอๆไป อัพเดตเรื่อง แตถาเขียนแลว ยังไมอยาก
เผยแพรก็คลิก บันทึกโครงราง อยากจะทดสอบการแสดงผลก็คลิก ดูกอน

 แอบรู ! : ถาสังเกตคำวา สถานะ , เห็นได , เผยแพร่ ที่
มีขอความใหแกไข ตรงนั้นเราสามารถตั้งวันเวลาใหกับการ
เขียนเรื่องแตละเรื่องไดดวย เชน การประกาศผลคะแนน , 
การออกขอสอบใหนักเรียนทำ โดยเราสามารถมาเขียนไว
กอนได

ปายกำกับ (Tag)

 
 ดังตัวอยาง เราควรใสปายกำกับในการจัดหมวดหมูลักษณะของปายกำกับ โดยการใส 
keyword แลวคั9นดวยเครื่องหมาย , (comma) สำหรับ keyword อื่นๆตอไป จากนั้นคลิก เพิQม
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ทำงานบน Visual / HTML
 Visual ชื่อบอกตามตรงเลยครับวา จำลอง การจำลองจะทำใหเราเห็นสภาพของหนาตาของ

เนU้อหาเบื้องตนจริงๆ ซึ9งโหมดนQ้จะเขาใหอัตโนมัติทุกครั้งที่เขียนเรื่อง และโหมด HTML ซึ9งหากเรา
คลิกที่โหมดนQ้ ก็จะทำใหเราเห็น
โครงสรางของภาษา HTML ทั้งหมด 
ปกติแลว การเปลี่ยนสีขอความเราทำได
ในโหมด Visual จากการกดที่    
เพื่อเปลี่ยนสีตัวอักษร แตหากเราไปดูใน
สวนของ HTML แลว จะพบวามันแปลง
เปนโคด HTML  ทั้งนQ้สวน HTML จะ
เหมาะสำหรับการนำโคดเพลง / วิดิโอมา
ใส เชนจาก YouTube / imeem เปนตน

ใสวOดิโอจาก YouTube
 หากเราพบวิดิโอที่นาสนใจจากเว็บไซต YouTube เราก็สามารถที่จะนำมาประกอบกับบทเรียน

ได โดยขั้นตอนมีดังนQ้
 1. เขาไปคนหาวิดิโอที่นาสนใจ จากเว็บไซต http://www.youtube.com
 2. สังเกตในหนาวิดิโอ ฝงทางขวามือจะมีชอง Embed ซึ9งโคดที่เห็นภายในชอง Embed เปน
โคดภาษา HTML ใหเราสามารถนำไปใสในชอง HTML ได จากเนU้อหาเรื่องเมื่อสักครูนQ้ โดยการคัด
ลอก (Copy) โคดทั้งหมดภายในชองและกด วาง (Paste) ในชอง HTML

                  จะสังเกตไดวา ถากลับไปใน
           โหมด Visual ก็จะเห็นเปน
           กลองวางๆ จริงๆมันคือวิดิโอ
           จาก YouTube นั9นเอง
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เปลี่ยนธีมใหโดน…
 เสนหอยางหนึ9งของ WordPress คือการออกแบบระบบมาเพื่อใหรองรับกับการเปลี่ยนรูป

แบบของเว็บไซตหรือหนาตาของบล็อกไดอยางอิสระ ซึ9งก็มีคนพัฒนาธีมมามากมาย และการเปลี่ยน
ธีม ไมไดเปลี่ยนแคหนาใดหนาหนึ9งเทานั้น แตมันเปลี่ยนใหเราไดทั้งเว็บ !!!

หาธีมโดน
 หากเราใชบริการบล็อกจาก WordPress.com (ลืมแลวหรือยัง ! .com 

เปนเว็บที่ใหบริการบล็อกระบบ WordPress ฟรี) จะมีธีมใหเลือกอยูแลว ซึ9ง
สามารถคนได โดยเขาไปหนา Dashboard > รูปแบบบล็อก > Themes ก็จะไปที่
หนาจัดการธีมหลักของเรา โดยจะแสดงธีมปจจุบันที่ใชอยู และ สวนดานลางที่
เรียกวา Browse Themes ใหแสดงการสุมรูปแบบของธีมสวยๆจากอินเทอรเน็ต 
ที่เลือกใชงานไดทันที ไมมีเงื่อนไข

หากตองการทดสอบเว็บเรากับธีมนั้นๆ ก็คลิกที่ ดูกอน เพื่อดูความเหมาะสมกับเนU้อหาของเว็บ หรือ
หากถูกใจแลวก็แคคลิก ใชงาน แคนQ้หนาตาเว็บไซตของเราก็เปลี่ยนไปแลว !!

ติดตั้งธีมเอง
 หากเราไมไดใชบริการจาก WordPress.com แตเปนการนำโคดมาทำเองจาก 

WordPress.org แลวละก็ เราสามารถคนหาธีมสวยๆไดจากหลายเว็บไซต ดาวนโหลดแลวนำมาติด
ตั้งเองได

  เว็บไซตโหลดธีมหลักของ WordPress : http://wordpress.org/extend/themes/   
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ดาวนโหลดมาจะไดไฟลนามสกุล ZIP จากนั้นแตกไฟล
ดวยโปรแกรม WinRAR , WinZip จะไดเปนโฟลเดอร
หนึ9งขึ้นมา ซึ9งในนั้นจะประกอบไปดวยโครงสรางไฟลธีม 
ซึ9งเราไมจำเปนตองไปยุง เพียงแคเรานำทั้งโฟลเดอรนั้น 
ไปวางไวในไดเรกเทอรี่ (พื้นที่ของที่เก็บไฟลธีมใน 
WordPress) themes จากนั้นเราก็จะเห็นไฟลธีมนั้นๆ มี
ใหเลือกในสวนของ Themes ที่ใชงานได

ไดเรกทอรี่ หรือโฟลเดอร
ที่เกี่ยวของกับเรื่องของธีม 
จะอยูใน wp-content > 
themes ซึ9งหากเขาไปใน
โฟลเดอรนQ้ ก็จะเห็นธีม
ทั้งหมดที่เราไดติดตั้งไว

       ทุกวิธีทำสามารถทดสอบธีมดูกอนไดทั้งหมด
แนะนำธีมสวยๆ
Blog Happens : http://www.chrishappens.com/sharing/bloghappens/
iNove : http://wordpress.org/extend/themes/inove
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ติดตั้งปลั๊กอิน (Plugin)
 สวนของปลั๊กอินถือเปนเรื่องเสริม เนU9องจากวา ครั้งแรกที่เราติดตั้ง WordPress เสร็จ ก็เพียง
พอตอการใชงานเบื้องตนแลว หากตองการเพิ9มความสามารถของ WordPress ใหรองรับการทำงาน
ที่หลากหลาย ก็สามารถเลือกติดตั้งได ผานขั้นตอนดังนQ้
 1. ดาวนโหลดปลั๊กอินที่นาสนใจ จากทาง http://wordpress.org/extend/plugins/
 2. ทำขั้นตอนเดียวกันกับการติดตั้งธีม เพียงแตเปลี่ยนโฟลเดอรหรือไดเรกทอรี ปลายทาง
จากของเดิมตองใสในโฟลเดอร Themes ใหเปลี่ยนเปน Plugins แทน

ใชงานปลั๊กอิน
 1. ไปที่หนา ปลั๊กอิน > ติดตั้ง (มีเฉพาะใน WordPress.org)

 2. คลิกที่คำวา ใชงาน เพื่อใหปลั๊กอินนั้นทำงาน

รวมปลั๊กอินที่นาสนใจ
 1. PollDaddy Pools : สำหรับสรางแบบสำรวจบนบล็อกของเรา

 2. All in One SEO Pack : สำหรับปรับแตงเพื่อให Search Engine (Google , Yahoo , …
คนพบเว็บเรางายขึ้น ติดลำดับตนๆ ; ตองอาศัยการปรับแตงเพิ9มเติมดวยครับ )
 3. Add to Any:Share/Bookmark/Email Button : เปนเครื่องมือชวยเหลือที่ใหคนอานบล็อก
เราสามารถสงเรื่องตอไปยังผูอื่นได รวมไปถึงการ Bookmark หนาที่สนใจไวในเครื่องได
 4. WP-Stats : สำหรับแสดงสถิติคนดูเว็บไซต และดูหนาอะไรมากที่สุด
 5. NextGEN Gallery : สรางอัลบัมรูปภาพออนไลน
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Widget
 มาถึงสวนที่เรียกวา วิดเจ็ด ซึ9งเปนเหมือนกับสวนตกแตงเว็บไซตเล็กๆนอยๆ โดยเราสามารถ

เพิ9มหรือจัดการสวนรอบๆเว็บไซตของเราได (ตามเมนู ซาย-ขวา) ในการประยุกตทำเปนปฏิทิน
กิจกรรม หรือ แสดงกลองคนหาใหคนอานบล็อกคนเรื่องที่เราเขียนมาก็ได โดยมีวิธีทำสุดแสน
งายดาย ดังนQ้

 1. ไปที่ รูปแบบบล็อก > Widgets 
 2. เลือกรูปแบบของ Widgets ที่ตองการนำไปใส ซึ9งมีหลายประเภท
เชน 
ขอความ : เปนการเอาขอความไปใส โดยสามารถใสเปนโคด HTML ได
คลังเก็บ : จะเปนการแสดงบทความที่เราเขียนทั้งหมด เรียงตามเดือน
ความเห็นลาสุด : แสดงขอความที่มีผูมาแสดงความคิดเห็นลาสุด
คนหา : เพิ9มกลองคนหาในบล็อก
จำนวนการคลิกสูงสุด : แสดงชื่อเรื่องที่ไดรับความนิยมสูงสุด
ปฏิทิน : แสดงปฏิทินพรอมกับแสดงวันที่มีการเขียนบทความลงไป
ลิงก : แสดงรายการเว็บเพื่อนบานของเราทั้งหมด
สถิติบล็อก : แสดงจำนวนคนเขาชมเว็บไซต
หมวดหมู : แสดงหมวดหมู (categories) ที่มีในบล็อกทั้งหมด
เรื่องลาสุด : แสดงชื่อบทความลาสุด
Tag Clound : นำปายกำกับมาแสดงความถี่ในการเขียน

 3. ลากกลอง Widget จากฝงขวา โยนไปฝงซาย (ดานขาง)
   

 4. ปรับแตงตามความตองการ เชน Widgets ที่เปน กลองขอความ ก็ตองระบุชัดเจนวา นำ
ขอความอะไรใสลงไป หรือ มีโคด HTML อะไรที่ตองการจะใสเขาไป
 5. คลิก           เพื่อยืนยันการนำ Widgets ไปแสดงผล
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การสมัครสมาชOกใชบรOการของ WordPress.com
 เมื่อเรียนรูเครื่องมือ และวิธีใชเบื้องตน เพื่อใชในการสรางบทความแลว ตอไปก็จำเปนตอง

เผยแพรบทความของเราสูอินเทอรเน็ต โดยการสมัครใชบริการของ WordPress.com ซึ9งเปน
เว็บไซตประเภทใหบริการระบบ WordPress ใชฟรี โดยการสมัครสมาชิก ก็จะไดระบบ WordPress 
เพื่อใชสำหรับเขียนบทความ และ ชื่อที่เราสามารถเลือกได โดยรูปแบบจะเปน
ชื่อของเรา.wordpress.com เชน framekung.wordpress.com ในการเขาถึงเว็บไซต ซึ9งตอไปนQ้จะ
อธิบายวิธีการสมัครสมาชิกเพื่อใชบริการ

 1. ไปที่ http://www.wordpress.com
 2. คลิกที่ปุม Sign up now เพื่อสมัครสมาชิก
 3. จะมาหนานQ้ครับ โดยกรอกรายละเอียดดังตอไปนQ้

4. จากนั้นคลิก         Next เพื่อเขาสูขั้นตอนตอไป
ปญหาที่พบบอยๆ : The passwords you entered do not match. Please try again.
วิธีแกไข : Password ทั้งชองบนและลาง ไมตรงกันใหกรอกใหม
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Username ของเรา 4 ตัวขU้นไป

รหัสผาน

กรอกรหัสผานอีกครั้ง

อีเมลแอดเดรส

ยอมรับเงH่อนไขการใชงาน

ติ๊กเลือกความตองการ ใหเลือก
Gimme a blog!

http://www.wordpress.com
http://www.wordpress.com


5. จากนั้นคลิก
6. จากนั้นใหไปที่อีเมลของเรา เพื่อยืนยันการใชงานภายใน 2 วัน ซึ9งหากเกินนั้นตองสมัครใหม
7. คลิกลิงกที่เห็นภายในจดหมาย (ตามตัวอยาง)

8. ตอไปนQ้เราก็สามารถใชบริการ WordPress.com ดวยรหัสที่สมัครไปเมื่อสักครู ผาน ชื่อของ
เรา.wordpress.com ไดแลว !!

WordPress เบื้องตน : รชต สรณาคมน  - 21 -

กรอกชื่อเว็บที่ตองการ ตัวอักษรอยางต้ำ 4 ตัว และ
ตองไมซ้ำ ไมสามารถเปลี่ยนไดภายหลัง

ชื่อหัวเรื่องบล็อกที่ตองการ ; เปลี่ยนทีหลังได

เลือกภาษา : ภาษาไทยเลือก th - ไทย

ตองการเผยแพรบล็อกให Google คนเจอหรือไม



วOธีเขาสูระบบ (Login) ใน WordPress.com
 1. เขามาที่เว็บไซต http://www.wordpress.com

 2. สังเกตแถบดานบน ใหเรากรอก Username และ Password ลงไป จากนั้นกดปุม Login
(สำหรับคนที่สมัครใหม หากยังไมผานขั้นตอนยืนยันผานอีเมล จะไมสามารถเขาได)
 3. เมื่อเขาแลว แถบดานบนจะเปนไป เปนดังรูป

และพามาหนาที่เปนหนารวมบล็อกที่เราสมัครใชบริการ โดยหากตองการไปจัดการบล็อกของเรา ก็
สามารถคลิกที่ หนาหลัก (ของฉัน) และเลือกที่ชื่อบล็อกของเรา หากเราสรางไวหลายบล็อกก็จะมี
หลายชื่อปรากฏใหเห็น แสดงใหเห็นวา 1 รหัสของ WordPress.com สามารถสรางไดหลายบล็อก 
หากเราตองการที่จะสรางบล็อกเรื่องใหมขึ้นมา แตไมไดหมายความวานำรหัสไปใหผูอื่นใชตอนะ

 4. จากนั้นจะมาหนาที่เรียกวา Dashboard สถานที่ที่เปนศูนยแกไขบล็อกทั้งหมดนั9นเอง
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ขอมูลเพVWมเติมเกี่ยวกับ WordPress
1. http://www.wordpress.org : เว็บไซตอยางเปนทางการของ WordPress
2. http://www.wordpress.com : เว็บไซตที่ใหบริการบล็อกระบบ WordPress ฟรี
3. http://th.wordpress.com : เว็บไซตดาวนโหลด WordPress เวอรชันภาษาไทย
4. http://www.keng.com : เว็บไซตของคุณเกง ผูเชี่ยวชาญดาน WordPress

เว@บโฮสติ้งสำหรับทำเว@บไซตและจดโดเมนเนม
1. http://www.thaismartnetwork.com : จดโดเมนเนมและโฮสติ้ง เริ9มตนที่ 450 บาท/ป
2. http://www.appservhosting.com : จดโดเมนเนมและโฮสติ้ง เริ9มตนที่ 800 บาท/ป
3. http://www.pathosting.co.th/ : จดโดเมนเนมและโฮสติ้ง เริ9มตนที่ 99 บาท/ป

แอบรู !! : ราคาตางกันเนU9องจากคุณสมบัติไมเหมือนกัน เชนพื้นที่ , ฐานขอมูล มากกวา-นอยกวา
และการพิจารณาเลือกซื้อ โฮสติ้ง สำหรับทำเว็บไซต ควรคำนึงถึงความจำเปนในการใชงาน และนอก
เหนUอจากการซื้อโฮสติ้งแลว จำเปนตองเลือกซื้อโดเมนเนม(ชื่อ)ดวย โดยราคาในการจดทะเบียนชื่อ 
สวนใหญจะคิดเปนป

ประวัติผูเข<ยน
นาย รชต สรณาคมน (เฟรม)
เกิดวันที่ 14 มิถุนายน 2536
การศึกษา :
ชั้นประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/13 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ผลงานดีเดน :
- รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2550
- วิทยากรอบรมการใชงานระบบปฏิบัติการ Ubuntu ในองคกร จัดโดย สำนักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SiPA)
- รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตรสิ9งประดิษฐ จัดโดยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท ประจำป 2549
เว็บไซต :
http://www.framekung.com , http://framekung.exteen.com
อีเมลแอดเดรส :
helloframe@gmail.com , iam@framekung.com 
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