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    การสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพและมาตรฐานเปนนโยบาย
สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เนื่องจากปจจุบันผูบริโภค
มีความหวงใยสุขภาพใหความสำคัญกับการเลือกซื้อสินคาเกษตรที่มี
ความปลอดภัย ไดคุณภาพและมาตรฐาน ในขณะเดียวกันการคาสินคา
เกษตรระหวางประเทศไดนำมาตรการดานสุขอนามัยพืช (SPS) และ
ความปลอดภัยดานอาหารมาเปนเงื่อนไขทางการคามากขึ้น อีกทั้ง
ขณะนี้มีการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำใหมีการ
เคล่ือนยายสินคาเกษตรอยางมีเสรีมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการคา
ระหวางไทยกับประเทศอาเซียนดวยกันและกับประเทศอื่น ๆ

     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมสงเสริมการเกษตรยังยึดแนวทาง
การดำเนินงานสงเสริมการเกษตร ทั้ง งานตามนโยบาย (Agenda)
และภารกิจหลักของหนวยงาน (Function) คือการสงเสริมและพัฒนา
การผลิต สินคาเกษตรใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เกษตรกรมีความ
เขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ใหเปน Smart Farmer การลดตนทุน
การผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแขงขันของเกษตรกร ตลอดจนการปรับ
โครงสรางการผลิตใหเหมาะสมกับพื้นที่ พัฒนาการผลิตสินคาเกษตร
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเทากับมาตรฐานสากล เพ่ือใหผลผลิต
สินคาเกษตรเปนที่นาเชื่อถือและยอมรับดวยการสงเสริมสนับสนุน
เกษตรกรผูผลิตเขาสูระบบรับรองมาตรฐาน GAP ระดับฟารมมากขึ้น
ซึ ่งจะนำพาภาคการเกษตรสู  Smart Agriculture ในลักษณะ
เกษตรกรรมย่ังยืน และเพ่ือใหเกิดการปรับเปล่ียนจาก การเกษตรแบบด้ังเดิม
ไปสูการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ลวนแตตองอาศัย
การประชาสัมพันธ ซึ่งการประชาสัมพันธการผลิตสินคาเกษตรใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน GAP และสรางการรับรูตลาดออนไลนในกลุม
สินคาเกษตร GAP ใหกับเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป จึงมีความจําเปน
ตองสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานการประชาสัมพันธและ
สื่อตาง ๆ ในการประชาสัมพันธ

     สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม
จึงจัดทำโครงการประชาสัมพันธการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน GAP และสรางการรับรูตลาดออนไลนในกลุมสินคา
เกษตร GAP ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือใหเกษตรกร เจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร และสาธารณชน ไดรับรูขอมูลการผลิตสินคาเกษตร
ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน GAP และสรางการรับรูตลาดออนไลน
ในกลุ มสินคาเกษตร GAP ที ่ถูกตอง รวดเร็ว และทั ่วถึงอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     ประเทศไทยเปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญและมี
ชื่อเสียงในภูมิภาคอาเซียน สามารถผลิตพืชผักและผลไมหลากหลาย
ชนิดและตอเนื่องไดตลอดทั้งป ไดรับการยอมรับในคุณภาพของสินคา
ทำใหผลผลิตทางการเกษตรของไทยเปนท่ีตองการท้ังในและตางประเทศ 
ซ่ึงในปจจุบันตลาดโลกใหความสำคัญกับระบบคุณภาพความปลอดภัย
ทั้งกระบวนการผลิต รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตร 
 
     ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรใหมีความปลอดภัย
และเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีตลาดหรือผูบริโภคตองการ จำเปน
จะตองสรางการรับรูใหเกษตรกรไดตระหนักถึงการผลิตสินคาเกษตรให
มีคุณภาพ โดยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ซึ่งเปนระบบการจัดการ
คุณภาพดานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เพื่อใหไดผล
ผลิตที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เปนกระบวนการที่
สามารถควบคุมระบบการผลิตใหมีความปลอดภัย ปราศจากการปนเปอน
ของสารเคมี ศัตรูพืช และจุลินทรียที่อาจกอใหเกิดอันตราย โดยมีการ
ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความยั่งยืน ทั้งนี้ ยังสามารถ
แขงขันในตลาดตางประเทศ สงผลใหเกิดความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
ของประเทศได

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(Good Agricultural Practices : GAP)

     การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices : GAP)
คือ แนวทางในการทำการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรง
ตามมาตรฐานกำหนด ไดผลผลิตสูง คุมคาการลงทุน และกระบวนการ
ผลิตมีความปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่
เกิดประโยชนสูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไมทำใหเกิด
มลพิษตอสิ ่งแวดลอม กำหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations : FAO) สำหรับประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการตรวจรับรองระบบการ
จัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) โดย
มีขอกำหนด เกณฑ และวิธีการตรวจประเมินซึ่งเปนไปตามหลักการ
ที่สอดคลองกับ GAP ตามมาตรฐานสากล เพื่อใชเปนมาตรฐานการ
ผลิตพืชในระดับฟารมของประเทศ 

มาตรฐาน GAP คืออะไร
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     การตรวจรับรองระบบ GAP ของกรมวิชาการเกษตร ไดแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย
2. กระบวนการที่ไดผลิตผลปลอดภัยและปลอดภัยจากศัตรูพืช
3. กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช และคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค

หลักเกณฑและวิธีการตรวจประเมินรับรองฟารม GAP 

1. แหลงน้ำ

2. พื้นที่ปลูก

3. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร

น้ำท่ีใชตองไดจากแหลงท่ีไมมีสภาพแวดลอม
ซึ ่งกอใหเกิดการปนเป อนวัตถุอันตราย
จุลินทรีย

ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูใน
สภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบและวิเคราะห
คุณภาพน้ำ

– ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูใน
สภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบและวิเคราะห
คุณภาพดิน

– ตรวจสอบสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร
– สารเคมีท่ีประเทศคูคาอนุญาตใหใชตรวจ
บันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร
และสุมตัวอยางวิเคราะหสารพิษตกคาง
ในผลิตผลกรณีมีข อสงสัยตรวจพินิจ
สภาพแวดลอม หากอยูในสภาวะเสี่ยง
ใหตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ำ

– ตองเปนพื้นที่ที่ไมมีวัตถุอันตรายและ
จุลินทรียที่จะทำใหเกิดการตกคางหรือ
ปนเปอนในผลิตผล

– หากมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิต
ใหใชตามคำแนะนำหรืออางอิงคำแนะนำ
ของกรมวิชาการเกษตร หรือตามฉลากที่
ข ึ ้นทะเบ ียนก ับกรมว ิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
– ตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับรายการ
– หามใชวัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียน
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่หามใช

ลำดับขอกำหนด เกณฑที่กำหนด วิธีการตรวจประเมิน

หลักเกณฑ และวิธีการตรวจประเมินรับรองฟารม GAP
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หลักเกณฑ และวิธีการตรวจประเมินรับรองฟารม GAP (ตอ)

4. การเก็บรักษาและขนยายผลิตผล
    ภายในแปลง

– ตรวจพินิจสถานที่ อุปกรณ ภาชนะ
บรรจุขั้นตอนและวิธีการขนยายผลิตผล

– สถานท่ีเก็บรักษาตองสะอาด อากาศถายเท
ไดดีและสามารถปองกันการปนเปอนของ
วัตถุแปลกปลอม วัตถุอันตรายและสัตวพาหะ
นำโรค
– อุปกรณและพาหะในการขนยายตองสะอาด
ปราศจากการปนเปอนสิ่งอันตรายมีผลตอ
ความปลอดภัยในการบริโภค
– ตองขนยายผลิตผลอยางระมัดระวัง

5. การบันทึกขอมูล – ตรวจบันทึกขอมูลของเกษตรกร
ตามแบบบันทึกขอมูล

– ตองมีการบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับการ
ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร
– ตองมีการบันทึกขอมูลการสำรวจและ
การปองกันกำจัดศัตรูพืช
– ตองมีการบันทึกขอมูลการจัดการเพื่อ
ใหไดผลิตผลคุณภาพ

6. การผลิตใหปลอดภัยจากศัตรูพืช – ตรวจสอบบันทึกขอมูลการสำรวจศัตรู
และการปองกันกำจัด
– ตรวจพินิจผลการคัดแยก

– ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลว ตองไมมีศัตรู
พืชติดอยูถาพบตองคัดแยกไวตางหาก

7. การจัดการกระบวนการผลิต
    เพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ

– ตรวจสอบบันทึกขอมูลการปฏิบัติ
และการจัดการเพ่ือใหไดผลิตผลคุณภาพ
– ตรวจพินิจผลการคัดแยก

– การปฏิบัติและการจัดการตามแผน
ควบคุมการผลิต
– คัดแยกผลิตผลดอยคุณภาพไวตางหาก

8. การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติ
    หลักการเก็บเกี่ยว

– ตรวจสอบบันทึกการเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

– เก็บเกี่ยวผลในระยะที่เหมาะสมตาม
เกณฑในแผนควบคุมการผลิต

ลำดับขอกำหนด เกณฑที่กำหนด วิธีการตรวจประเมิน
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ขอกำหนดในขอ 1 – 5 สำหรับกระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย
ขอกำหนดในขอ 1 – 6 สำหรับกระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัยและปลอดจากศัตรูพืช
ขอกำหนดในขอ 1 – 8 สำหรับกระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค

หมายเหตุ

หลักเกณฑ และวิธีการตรวจประเมินรับรองฟารม GAP (ตอ)

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

– อุปกรณท่ีใชในการเก็บเก่ียว ภาชนะบรรจุ
และวิธีการเก็บเก่ียวตองสะอาดไมกอใหเกิด
อันตรายตอคุณภาพของผลผลิต และปนเปอน
สิ่งอันตรายที่มีผลตอความปลอดภัยในการ
บริโภค

– ตรวจพินิจอุปกรณ ภาชนะบรรจุ
ขั้นตอนและวิธีการเก็บเกี่ยว

ลำดับขอกำหนด เกณฑที่กำหนด วิธีการตรวจประเมิน
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สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

ภาพที่ 1 GAP พืชอาหาร มกษ.9001
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1. ยื่นใบสมัครไดที่หนวยงานของกรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร ทุกแหงทั่วประเทศโดยไมมีคาใชจาย
2. เอกสารและหลักฐานที่ตองใช
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูที่ตองการขอการรับรอง
    - ใบสมัครขอการรับรอง (สามารถ Download ไดจากเว็บไซต)
    - หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์การใชประโยชนที่ดิน
    - กรณีการขอรับรองแบบกลุมหรือนิติบุคคล ตองแสดงสำเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือองคกร

การขอการรับรองแหลงผลิต GAP

ภาพที่ 2 ขอกำหนด 8 ประการ GAP พืช 

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

- ตองเปนเจาของหรือผูถือสิทธิ์ในการดำเนินการผลิต หรือเปนผูไดรับมอบ
  หมายจากเจาของหรือผูถือครองสิทธ์ิในการดำเนินการผลิตพืชท่ีระบุในแบบ
  คำรองขอใบรับรองฟารมตามระบบ GAP พืช
- เปนผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และเขาใจกระบวนการผลิตพืชที่ระบุใน
  แบบคำรองขอใบรับรองฟารมตามระบบ GAP พืช
- ตองผานการอบรมหลักสูตรระบบ GAP พืชที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

คุณสมบัติของเกษตรกร

- เกษตรกรตองปฏิบัติตามและหมั่นปรับปรุงฟารมและกระบวนการผลิต
  ใหครบถวนตามระบบ GAP
- เกษตรกรตองควบคุมดูแลเอาใจใสตรวจสอบฟารมและกระบวนการผลิต
  ของตนเองใหอยูในระบบ GAP พืช
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในฟารม เชน การเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน     
  เปนตน เกษตรกรตองใหความสนใจงานในจุดน้ันเปนกรณีพิเศษ หากไมแนใจ
  วาจะเปนไปตามระบบ ใหนัดหมายที่ปรึกษา คณะผูตรวจรับรองไปใหคำ
  ปรึกษาหรือตรวจประเมินตอไป

หนาที่ความรับผิดชอบ

- ตองเปนพื้นที่ที่ไมมีวัตถุอันตรายที่จะทำใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนในผลผลิต
- น้ำท่ีใชภายในฟารมตองไดจากแหลงท่ีไมมีสภาพแวดลอมซ่ึงกอใหเกิดการปนเปอน
- ชนิดสวนหรือฟารม
     • สวนเดี่ยวหรือฟารมเดี่ยว หมายถึง สวนหรือฟารมที่มีการปลูกพืชชนิดเดียว
     • สวนแซมหรือฟารมแซม หมายถึง สวนหรือฟารมท่ีมีการปลูกพืชต้ังแต 2 ชนิด
       ข้ึนไป โดยมีจำนวนตนชนิดใดชนิดหน่ึงมากกวา รอยละ 50 ของจำนวนตนท้ังหมด
- หากตองการขอรับรอง เกษตรกรตองมีมาตรการหรือขอปฏิบัติท่ียืนยันไดวาการจัดการ
  ใด ๆ กับพืชชนิดใดชนิดหน่ึงในแปลง จะไมมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหาย
  ตอวิธีปฏิบัติตามระบบ GAP พืช ชนิดที่ขอรับรอง
- ตองมีพ้ืนท่ีปลูกไมนอยกวา 3 ไร กรณีเปนไมผลหรือไมยืนตนและไมนอยกวา 1 ไร
  กรณีที่เปนพืชฤดูเดียวหรือหลายฤดู

คุณสมบัติของฟารมที่ขอการรับรอง

หลักเกณฑและเงื่อนไขการขอรับรองฟารมตามระบบ GAP พืช

7



สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน ตรวจตออายุ ตรวจติดตามผล
เพื่อการรับรองแหลงผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย

 เกษตรกร/นิติบุคคล/
กลุมเกษตรกร/ ยื่นคําขอ

แกไขขอบกพรองและการ
ตรวจติดตาม แกไขขอ
บกพรอง ไมเกิน 2 ครั้ง

หรือยกเลิกคําขอ

สงใบรับรองใหผูไดรับการ 
รับรอง และเผยแพรราย
ชื่อ ผูไดรับการรับรอง

 พักใช ยกเลิก
เพิกถอน

 จัดทํารายงานและแจงผลการตรวจ
ประเมิน/ทบทวนทางเทคนิค

  จัดทําใบรับรองและ
ทะเบียนรายช่ือ ผูไดรับการรับรอง

  นัดหมายและดําเนินการประชุม
คณะกรรมการรับรอง

เพ่ือพิจารณา ใหการรับรอง

 คัดเลือกคณะผูตรวจประเมิน และ
วางแผนการตรวจประเมิน

รับคําขอและตรวจสอบคําขอ

เตรียมการตรวจประเมิน

ดําเนินการตรวจประเมิน

 ตรวจติดตามผล

  ตรวจตออายุการรับรอง

มีขอบกพรอง

ไมมีขอบกพรอง
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สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

     ปจจุบัน สื่อออนไลนมีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธขององคกรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป
เน่ืองจากเปนเครือขายท่ีเช่ือมโยงกันไดจากท่ัวโลก สามารถรับสงขอมูลไดหลากหลายรูปแบบดวยศักยภาพในการส่ือสารท่ีรวดเร็ว
ไมมีขอจำกัดดานเวลา และสามารถคนควาไดจากแหลงตางๆ โดยไมจำกัดปริมาณ อีกทั้งยังเปนการลดตนทุนคาใชจาย ขอมูล
มีความทันสมัยและทันตอเหตุการณอยูเสมอ ส่ือออนไลนท่ีนิยมนำมาใชในการประชาสัมพันธมีหลายประเภท เชน เว็บไซต (Website)
บล็อก (Blog) เปนตน

     การประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน องคกรตาง ๆ นิยมทำในรูปแบบเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธขาวสารหรือติดตอกับองคกร
ไดโดยตรง เว็บไซตจึงเปนชองทางหลักที่องคกรใชเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมถึงการสรางปฏิสัมพันธตอผูรับสารกลุมเปาหมาย
ซ่ึงผูจัดทำเว็บไซตควรทำการวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงลักษณะเฉพาะในการส่ือสารผานชองทางเว็บไซต และทำการประชาสัมพันธ
ใหสอดคลองกับความสนใจ และความตองการของผูรับสารกลุมเปาหมาย เว็บไซตที่ดีควรมีการออกแบบเว็บไซตเพื่อชวยใหผูเขา
เย่ียมชมรับรูขาวสารในเร่ืองท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเช่ือมตอเขาไปสูขอมูลในสวนท่ีตองการไดโดยงาย มีความสมดุล
เคาโครงหนาเปนรูปแบบท่ีงายและลำดับรายการท่ีมีความสม่ำเสมอ การเลือกใชสี การใชภาพประกอบและรูปแบบกราฟกท่ีเหมาะสม 
จะชวยสื่อความหมายของเนื้อหาใหชัดเจนและมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการแสดงผลบนอุปกรณตาง ๆ

     การจัดทำเว็บไซตมีเคร่ืองมือหลากหลายใหเลือกใชงานท่ีตรงกับความตองการ ไมวาจะเปนเว็บไซตท่ีเขียนข้ึนเอง หรือเว็บไซต
สำเร็จรูปตางๆ เชน DreamWeaver Joomla WordPress Wix เปนตน การสรางเว็บไซตในปจจุบันนิยมทำงานกับเว็บไซตสำเรจ็รูป 
(Content Management System : CMS) ซ่ึงเปนระบบท่ีมีการเขียนคำส่ังตาง ๆ พรอมการออกแบบหนาเว็บ แตในขณะเดียวกันน้ัน
ผูใชงานไมจำเปนตองมีความรทูางดานการเขียนโปรแกรมหรือออกแบบเว็บไซตมากอน โดย WordPress เปนแพลตฟอรมเว็บไซต
สำเร็จรูปที่ไดรับความนิยมในการจัดทำเว็บไซตประชาสัมพันธของหนวยงานมากที่สุด

การประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน

9



สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

WordPress คืออะไร 

บทที่ 1

   WordPress คือ แพลตฟอรมในการทำเว็บไซตที่มีผูใชงานมากที่สุดในโลก เปนโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการใชสรางและจัดการ
เนื้อหาของเว็บไซต (CMS) ไมตองใชความรูดานภาษาคอมพิวเตอร และที่สำคัญคือ ฟรี ไมตองเสียคาใชจาย

     WordPress เปน Open Source ตัวหนึ่งที่สามารถใชทำเว็บไดฟรี สามารถดาวนโหลดไปใชและปรับแตงไดตามที่ตองการ จะทำเว็บ
ในรูปแบบใดก็ได มีธีมฟรีและปลั๊กอินใหใชงานไดอยางหลากหลาย โดย WordPress จะอัพเดตระบบใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

เหตุผล! ทำไมตองใช WordPress ทำเว็บไซต5
WordPress ใชไดฟรีและเปนเครืองมือที่ไดรับความนิยมทั่วโลก1

    WordPress เปนเคร่ืองมือท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใหผูใชใชงานงาย ไมจำเปนตองมีความรูดานภาษาคอมพิวเตอร ก็สามารถสรางเว็บไซตได 
มีระบบหลังบานใหตั้งคาการใชงานตามที่ตองการ ถือวาเปนเครื่องมือที่ไดรับความนิยมในการทำเว็บทั่วโลก 

ใชงานงายและเรียนรูไดงาย2

     WordPress มีธีมหลากหลายรูปแบบ สามารถเลือกใชไดตามความตองการ เชน ธีมสำหรับเว็บบริษัทท่ัวไปธีมสำหรับเว็บ e-commerce 
ธีมสำหรับเว็บแนวสื่อออนไลน ธีม WordPress คอนขางยืดหยุนมาก ซึ่งในแตละธีมมีการตั้งคาตาง ๆ มาใหเรียบรอยแลว แตหากอยาก
เปลี่ยนรูปแบบของธีม เชน สี ขอความ สไลด หรือพื้นหลัง ก็สามารถทำไดเชนกัน  

WordPress มีธีมและปลั๊กอิน ยืดหยุนสูง3

     ธีม WordPress ถูกออกแบบมาเพื่อใหรองรับสำหรับการแสดงผลไดอยางเหมาะสมบนอุปกรณและความละเอียดที่แตกตางกัน เชน 
คอมพิวเตอร โนตบุค โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต เปนตน
    Search Engine Optimization (SEO) คือวิธีการปรับแตงเว็บไซต ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงเน้ือหา เพ่ือโปรโมทเว็บไซตใหติดอยูในอันดับตน ๆ
ในหนาแสดงผลการคนหาใน Search Engine ใน WordPress มีปล๊ักอินสำหรับต้ังคา SEO หลายตัว เชน Yoast SEO All in one SEO เปนตน 

รองรับการแสดงผลในอุปกรณท่ีแตกตางกัน (Responsive WEB) และรองรับ Search Engine Optimization (SEO)4

     WordPress มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ในดานฟเจอรการใชงานและความปลอดภัยเพ่ือปดชองโหวตาง ๆ เพ่ือไมใหถูกเจาะเขาระบบ
ไดงาย ดังน้ันการดูแลเว็บไซตท่ีสำคัญท่ีควรทำเปนประจำคือ การหม่ันปรับปรุงเวอรชันของ WordPress ธีม และปล๊ักอินใหเปนเวอรชันลาสุด
อยูเสมอ

ดูแลไดงาย มีความปลอดภัย และมีระบบสำรองขอมูล5
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สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

โครงสรางเนื้อหาในเว็บ WordPress

1. Posts (เรื่อง) : สวนที่ใชในการเขียนบล็อก หรือเนื้อหาตาง ๆ ที่ตองการใหจัดกลุมได เชน จัดกลุมตามหมวดหมู (Category)
ปายกํากับ (Tag) หรือชื่อผูเขียนบทความ (Author)

2. Pages (หนา) : ใชในการเขียนเน้ือหาสําหรับหนาหน่ึง ๆ ท่ีไมตองการจัดกลุมเน้ือหา เชน Home Page, Contact Us, About Us เปนตน 
ในสวนของ Blog/Archives นั้นจะเปนหนาพิเศษ ที่ใชสําหรับแสดงผล Posts โดยเฉพาะ สามารถเรียกดู Posts ตามแตละกลุมได

3. Media (ส่ือ) : ไฟลรูปภาพ และวิดิโอท้ังหมดท่ีอัพโหลดลงบนเว็บจะถูกเก็บอยูในน้ี และถูกเรียกใชตาม Posts หรือ Pages ตาง ๆ บนเว็บไซต

4. Widgets (วิดเจ็ต) : เปนสวนของเนื้อหายอย ๆ ที่สรางแยกไว เชน เมนู ลิงค ปายแบนเนอรตาง ๆ แลวสามารถตั้งคาใหปรากฏตาม
หนาตาง ๆ ได
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สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

วิธีติดตั้งโปรแกรมจำลอง Web Server

บทที่ 2

     เนื่องจาก WordPress เปนเว็บไซตที่เขียนดวยภาษา PHP และใชฐานขอมูล MySQL ทั้งสองตัวนี้จำเปนตองทำงานบน Web Server
ซึ่งคอมพิวเตอรทั่วไปจะไมสามารถรันไฟล .php ได ดังนั้นจำเปนตองทำใหเครื่องคอมพิวเตอรทำงานเปรียบเสมือน Web Server
โดยใชโปรแกรมจำลองการทำงานของ Web Server โดยโปรแกรมในลักษณะดังกลาวมีใหเลือกใชอยางหลากหลาย แตในที่นี้จะแนะนำ
โปรแกรมที่ชื่อวา Xampp ที่มีฟงกชั่นการทำงานครอบคลุมกับความตองการของ WordPress

      เริ่มจากดาวนโหลดโปรแกรมจากเว็บไซต www.apachefriends.org ซึ่งมีใหเลือกทั้งเวอรชันบนวินโดว ลีนุกซ และแมคอินทอช
เลือกใหตรงกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรเรา

ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม xampp

1. คลิกดาวนโหลด

2. ดับเบิลคลิกไฟล xampp ที่ดาวนโหลดมา
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สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

 
 

 
 
 
 
 

  

3.  กิลค Next ปไอตนอตำขั้นท  4. ดตั้งิตรากบัรหำสกอืลเวัตีมะจ ะาพฉเกอืลเถรามาส

งายอวัตปูรมาตดไนาฐมพื้นรกแรปโ  

หใขไกแรากงอตมไกาห ดตั้งิตรที่ใชอดเลฟโดนหำก .5

 กิลค Next 

6. มรกแรปโงอขาษาภกอืลเ  

งดสแบถแตกเงัสหใ ยอนหดินาลวเชใะจดตั้งิตราก .7

ความคื ดตั้งิตรากนใานหบ  8.  าคาตั้งรเงอขรอตเวพิมอคงครื่อเกาห Firewall 

งายองาบิตับมสณุคกอ็ลบหใกอบงาตานหีมจาอ วไาอเ

 มุปกิลคหใ วไ Allow access 
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นปเรอตเวิพมอคงเครื่องอลำจราก  Web server  ยวด XAMPP  นางชใดปเงอต นั้น Apache และ 

MySQL ไกาจมรกแรปโดปเหใยดโ ปูรอจานนที่หอคอ          ปที่ไหใอจเมไมรกแรปโาหกาห C:\xampp นปเซึ่ง

 ลที่ชื่อฟไดปเหใ )5นที่อตดตั้งขั้นิตรอดเลฟไขไกแดไมีณที่ไรกนใ( มรกแรปโงอขูยที่อ  

 าวตกเงัสหใกนั้นาจ Apache และ MySQL ตแ ดไชใาวงดสแูยอฏการปวยีขเีสบถแมีกาห งัยอืรหวลแดปเกูถ

ุปกิลคหใก็ีมมไกาห ม Start นางชใดปเเพื่อ  

  

 มุปกิลค .9 Finish ยาทดุสนอตนขั้นปเ  งาตานหฏการปะจ .01  Xampp Control Panel รากบัรหำสชใซึ่ง

รอวเฟิซเบ็วเงอข ๆ งาตราหิรบนางำทรากดปอืรหดปเ  

ีขยวที่เีสบถแ Apache  นางชใดปเดไาวงดสแ

Apache วลแ

 มุปกิลค Start  งัลหนดา MySQL  นางชใดปเเพื่อ

MySQL 

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

     การจำลองเครื่องคอมพิวเตอรเปน Web server ดวย XAMPP นั้น ตองเปดใชงาน Apache และ MySQL โดยใหเปดโปรแกรมจาก
ไอคอนที่หนาจอรูป       หากหาโปรแกรมไมเจอใหไปท่ี C:\xampp ซ่ึงเปนท่ีอยูของโปรแกรม (ในกรณีท่ีไมไดแกไขโฟลเดอรติดต้ังข้ันตอนท่ี 5) 
ใหเปดไฟลที่ชื่อ                       จากน้ันใหสังเกตวา Apache และ MySQL ถูกเปดแลวหรือยัง หากมีแถบสีเขียวปรากฏอยูแสดงวาใชได
แตหากไมมีก็ใหคลิกปุม Start เพื่อเปดใชงาน
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สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

ขั้นตอนเตรียมฐานขอมูล

 
 

 
 
 
 
 

 

 งาตลูมอขบ็กเหใบบแกออกูถะจญหในวสตซไบ็วเ   บ็กเดัจรากนใกวดะสกาจงเนื่อ ลูมอขนาฐนใงล ๆ

 ะลแ กามนวนำจนปเลูมอตที่มีขซไบ็วเะาพฉเยดโ ลูมอขาหนคอืรห ขไกแ WordPress บที่บะรนปเ็ก

 บักชใบัรหำสลูมอขนาฐงารสงอตนปเำจงึจงนั้นัด นักวยีดเนชเลูมอขนาฐชใงอตนปเำจ WordPress 

 

 

 

  

1.  ดปเ XAMPP Control Panel 

2.  มุปกิลค Admin  งัลหนาที่ด MySQL 

 บท็กที่แิลค .3 Database 

4. ตั้งชื่อ Database 

)ลูมอขนาฐ(  

5.  าษาภสัหราขเรากกอืลเ

utf8_unicode_ci 

6.  มุปกิลค Create 

     เว็บไซตสวนใหญจะถูกออกแบบใหเก็บขอมูลตาง ๆ ลงในฐานขอมูล เน่ืองจากสะดวกในการจัดเก็บ แกไข หรือคนหาขอมูล โดยเฉพาะ
เว็บไซตที่มีขอมูลเปนจำนวนมาก และ WordPress ก็เปนระบบที่จำเปนตองใชฐานขอมูลเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเปนตองสรางฐานขอมูล
สำหรับใชกับ WordPress
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ขั้นตอนการติดตั้ง WordPress

บทที่ 3

1. เริ่มจากดาวนโหลดไฟลจากเว็บไซต www.WordPress.org

2. เลือกดาวนโหลด WordPress เวอรชันลาสุด เพื่อใหเว็บไซตมีความปลอดภัยมากที่สุด

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

 

 
 
 
 
 

3. Extract งาลนาดพาภงัดรอดเลฟโะลแลฟไดไะจ วลแามดลหโนวาลที่ดฟไ  

 

 

 

 

 

 

 

 หใ Copy  งอขดมหลทั้งฟไ WordPress วที่ไปไำน Public Root Folder ของ Web server 

ณีนี้รกนใ Public Root Folder ของ XAMPP ูยที่อะจ C:/xampp/htdocs 

4.  ลฟไปลี่ยนชื่อเ “wp-config-sample”  นปเ “wp-config” 

  

ลฟไปลี่ยนชื่อเ  

3. Extract ไฟลที่ดาวนโหลดมาแลว จะไดไฟลและโฟลเดอรดังภาพดานลาง

ให Copy ไฟลท้ังหมดของ WordPress นำไปไวท่ี Public Root Folder ของ Web server ในกรณีน้ี Public Root Folder ของ XAMPP
จะอยูที่ C:/xampp/htdocs

4. เปลี่ยนชื่อไฟล “wp-config-sample” เปน “wp-config”
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ลฟไดปเกนั้นาจ  wp-config  มรกแรปโยวด  คเพื่อตั้ง า ลูมอขนาฐงถึาขเราก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 หใวลแยอรบยีรเลูมอขขไกแเมื่อ Save ยลเลนี้ไดฟไดปะลแ  

5. ดตั้งิต WordPress ลงใน Web server 

 รอซเวารบบ็วเดปเ (Web Browser)  านหูสาขเวลแามขึ้น WordPress  พมพิรากยดโ http://localhost ใน

 งอช URL  ดกวลแ Enter เพื่อเริ่มการติดตั้ง 

 

  

 าวำคขไกแ 32ดที่ัทรรบ database_name_here นปเ

 ชื่อDatabase ลูมอขนาฐมยีรตเนอตนขั้นใวไงารสาที่เร  

 าวำคขไกแ 62ัทดที่รรบ username_here นชื่อปเ User 

 งอขนตเริ่มาคยดโ* ลูมอขนาฐนางชใาขเบัรหำส XAMPP 

ชชื่อใะจ root 

 าวำคบลหใ 92ัทดที่รรบ password_here าค* กออ

 งอขนตเริ่ม XAMPP ำหรับเขาใชงานสนาผสัหรีมมไะจ

ลูมอขนาฐ  

1.  มุปกิลค Continue 

อตรากนินเำดเพื่อ  

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

จากนั้นเปดไฟล wp-config ดวยโปรแกรม Notepad เพื่อตั้งคาการเขาถึงฐานขอมูล

5. ติดตั้ง WordPress ลงใน Web server

เปดเว็บบราวเซอร (Web Browser) ขึ้นมาแลวเขาสูหนา WordPress โดยการพิมพ http://localhost ในชอง URL แลวกด Enter
เพื่อเริ่มการติดตั้ง
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สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิลคเมื่อ Install WordPress กิลคหใ งาลนาดพาภงัดอจานหฏการปะจ ดาลพดิผอขีมมไกาห  Log In าขเเพื่อ

ตซไบ็วเรากดัจานหูส  

  

ชามที่ใวคอขอืรห ตซไบ็วเกชื่ออรก .2

ตซไบ็วเำนะนแ  

อรที่ใชจัดการเว็บไซตซเสูยตั้งชื่อ .3  

4.  นาผสัหรตั้ง งตแบัรปปไาขเบัรหำส

นที่มีาผสัหรรตั้งวคาวำนะนแ ตซไบ็วเ

เพื่อ กายดไาดเดาคะลแนอซบซัมาวค

ยัภดอลปมาวค  

5 ลมเีอกอรก .  

6.  หใรากงอตมไเมื่อกิลค Search Engine 

 นชเ Google ตซไบ็วเนใลูมอขบ็กเามาขเ  

 กิลค .7 Install WordPress 

 กิลค .8 Log In รากดัจานาสูหขเพื่อเ

ตซไบ็วเ  

เมื่อคลิก Install WordPress หากไมมีขอผิดพลาด จะปรากฏหนาจอดังภาพดานลาง ใหคลิก Log In เพื่อเขาสูหนาจัดการเว็บไซต
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สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

หาก Log In อตทบนใวาลกะจดยอีเะลยารซึ่งงาลนาดปูรงัดตซไบ็วเรากดัจบบะรานหน็หเะจ จ็รเำส  ๆ ไป 

   

9. 3อนที่ตนขั้นใวไรที่ตั้งอซเสูยกอรก  

10. นาผสัหรกอรก  

11.  กิลค Log In 

หาก Log In สำเร็จ จะเห็นหนาระบบจัดการเว็บไซตดังรูปดานลาง ซึ่งรายละเอียดจะกลาวในบทตอ ๆ ไป

20



สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

ระบบจัดการเว็บไซต

บทที่ 4
 

 

 
 
 

  

การทำงานของ WordPress  อืค นวส 2 นปเงบแะจ Frontend และ Backend งนี้ัดนกังาตมาวคีมซึ่ง  

 

Frontend คื อ  ส ว น

แสดงผล หรือหนาตาของ

มชูตที่ผซไบ็วเ สามารถเขา

มาดู นาผ ต็นเรอทเนิอ  

 

 

  

 

 

Backend คื อ  ส ว น

จัดการเว็บไซต จำกัดการ

 บบะรลแูดูผะาพฉเนางชใ

ตาญุนอบัรดไู ที่ผอืรห

านั้นทเ ใชสำหรับจัดการ

และปรับแตงเว็บไซต เชน 

 นัสีสงตแบัรป าเนื้อหงารส

นตนปเ งารสงรคโงาวดัจ  

  

การทำงานของ WordPress จะแบงเปน 2 สวน คือ Frontend และ Backend ซึ่งมีความตางกันดังนี้

Frontend ค ือ ส วนแสดงผล
หรือหนาตาของเว็บไซตที ่ผ ู ชม
สามารถเขามาดูผานอินเทอรเน็ต

Backend คือ สวนจัดการเว็บไซต
จำกัดการใชงานเฉพาะผูดูแลระบบ
หรือผูท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน ใชสำหรับ
จัดการและปรับแตงเว็บไซต เชน
สรางเนื้อหา ปรับแตงสีสัน จัดวาง
โครงสราง เปนตน
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  อืค ต็นเรอทเนอิ ราก นักยวดวไาขเกรทั่วโลอตเวพิมอคงเครื่องยโญที่เชื่อมหใดานขยาขอืรคเบบะร

ดใตซไบ็วเงอิงาอ  ต็นเรอทเนอิบบะรนใ ๆ   สรดเดอแพีอไชใงอต (IP Address) นชเ  142.250.4.147 แตไอพี

 นมเดโคนชื่อดิคูผีมงึจกายำจดขที่จดลเวัตดุชนปเสรดเดอแ (Domain Name) ชเ นทแนางชใาม ชชื่อใถรามาส น

โดเมน www.google.com แทนการอางอิงไอพีแอดเดรส 142.250.4.147  ชใอืรห ชื่อโดเมน doae.go.th 

นตนปเ 131.9.81.401 สรดเดอแพีอไงอิงาอรากนทแ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 ดตั้งิตรากกาจงเนือ  Web server งอขนางำทรากงอลำจรากงยีพเนปเ รนั้นอตเวพิมอคที่เครื่อง   

Web server นาผงอิงานที่อมเดโมีชื่อมไะลแสรดเดอแพีอไมีมไงึจ ต็นเรอตเนอิบักอตมเชื่อรากีมดไมไ

 นอืมหเดไต็นเรอทเนอิ www.google.com ำตที่จซไบ็วเงึถงอิงาอถรามาสารเตแ  ชใรากยวดองขึ้นล  

http://localhost 

   

บ็วเดปเ บราว กชื่ออรกวลแ รอซเ

 นชเ นมเดโ doae.go.th 

     อินเทอรเน็ต คือ ระบบเครือขายขนาดใหญท่ีเช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ัวโลกเขาไวดวยกัน การอางอิงเว็บไซตใด ๆ ในระบบอินเทอรเน็ต 
ตองใชไอพีแอดเดรส (IP Address) เชน 142.250.4.147 แตไอพีแอดเดรสเปนชุดตัวเลขท่ีจดจำยากจึงมีผูคิดคนช่ือโดเมน (Domain Name) 
มาใชงานแทน เชน สามารถใชช่ือโดเมน www.google.com แทนการอางอิงไอพีแอดเดรส 142.250.4.147 หรือใช ช่ือโดเมน doae.go.th 
แทนการอางอิงไอพีแอดเดรส 104.18.9.131 เปนตน

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

การอางอิงเว็บไซตที่สรางดวย localhost

     เนื่องจากการติดตั้ง Web server ที่เครื่องคอมพิวเตอรนั้น เปนเพียงการจำลองการทำงานของ Web server ไมไดมีการเชื่อมตอ
กับอินเตอรเน็ต จึงไมมีไอพีแอดเดรสและไมมีชื่อโดเมนที่อางอิงผานอินเทอรเน็ตไดเหมือน www.google.com แตเราสามารถอางอิงถึง
เว็บไซตที่จำลองขึ้นดวยการใช 
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การเขาสู Backend เพื่อจัดการเนื้อหาในเว็บไซต

 
 

 
 
 
 
 

 

 Dashboard  กนั้นาจกอน ตซไบ็วเงอขงารสงรคโดัจะลแาหเนื้อขไกแบัรหำสวไีม มุคบวคานห อืค

Dashboard  ตสพโบักวเกี่ยลูมอขปุรส นชเ ยวดกอีตซไบ็วเงทั้งอขมวรพาภลูมอขงดสงที่แาลกยนูศนปเงัย

กนั้นาจกอน ฯลฯ ดุสาลน็หเดิคอขงดสแ ดุสาลวารงเรื่องดสแ WordPress  งตแบัรปหใตาญุนองัย Dashboard 

งอขดันถมาวคมาตดไ นางชใูผ ยวดดไ  

  งัยปไาขเีธิว Backend ของ WordPress / กอรกรากยดโดไำท admin  นชเ ตซไบ็วเยชื่อาทอต

https://www.doae.go.th/admin อืรห  http://localhost/admin ยที่ดโ admin ตซไบ็วเลแูดูผอืรห  คือ 

ดตั้งิตรากนอตนขั้นใวไดนหำกาชที่เรใูผชื่อ WordPress 

   

 

 

  

 านหาขเ .1 Backend โดย

กรอก URL 

http://localhost/admin 

บ็วเนใ บราวเซอร 

2. กรอก Username และ 

Password ตซไบ็วเลแูดูผ  

3  มุปกิลควลแจร็สเ . Log In 

 ูสาขเเพื่อ Backend 

     Dashboard คือ หนาควบคุม มีไวสำหรับแกไขเนื้อหาและจัดโครงสรางของเว็บไซต นอกจากนั้น Dashboard ยังเปนศูนยกลาง
ที่แสดงขอมูลภาพรวมของทั้งเว็บไซตอีกดวย เชน สรุปขอมูลเกี่ยวกับโพสต แสดงเรื่องราวลาสุด แสดงขอคิดเห็นลาสุด ฯลฯ นอกจากนั้น
WordPress ยังอนุญาตใหปรับแตง Dashboard ไดตามความถนัดของผูใชงานไดดวย

     วิธีเขาไปยัง Backend ของ WordPress ทำไดโดยการกรอก /admin ตอทายชื่อเว็บไซต เชน https://www.doae.go.th/admin
หรือ http://localhost/admin โดยที่ admin หรือผูดูแลเว็บไซต คือ ชื่อผูใชที่เรากำหนดไวในขั้นตอนการติดตั้ง WordPress
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  มุคบวคอจานห (Dashboard) ยอยงาตานหยวดบอกะรปะจ   าวกยีรเ( Dashboard Widget งนี้ัด )  

   

  

4.  าวกยีรอที่เจานหบพะจ Dashboard  วนสบัรหำสกรแานหนปเาวอืถซึ่ง

Backend 

 ูนมเบพะจยาซนาด .5

 าวกยีรเ( Sidebar ซึ่ง )

ดานขีมหูนนี้ใมเอยถรามาส

กที่ิลคยดโ งลกล็เ

Collapse menu 

พลัลผ .6 ธ  ูนมเอยรากกาจ

ำสั่งคมุปคแงยีพเงดสแะจ

ะามหเ ยาบิธอำคีมมไยดโ

 ชูผที่ใบัรหำส WordPress 

ำจะอที่จพนานาม

วลแดานี้ไลหเณษกัลญัส  

 งอขดุสนบนาด Dashboard  าวงที่ชื่อาตานหีมะจ Welcome ิลีมะานี้จนหนใ งค  ชใดัหมหใอืมหใยวงที่ชดสแ

WordPress ดไตซไบ็วเงอขาหเนื้องารสะลแ นางำทรากจใาขเ อ ว็รเดวรงาย  
 งาตานห Quick Draft บัรหำสชใ

 วารงเรื่อนยีขเ (Post) ลงบน

นปเบยีรปเหนึ่งีธิวกีอดไตซไบ็วเ

งัยปไาขเงอตนปเำจมไ นวดงาท

 นูมเ Post ดไาหเนื้อนยีขเถรามาส็ก

นักวยดีเนชเ  

 งาตานห At a Glance บัรหำส

ไบ็วเงอขมวรยดโลูมอขงดสแ ซต าว

 ีมตซไบ็วเนนนี้ในอต Post ดกี่มหทั้ง

ีม งเรื่อ  Page รากีม านดกี่หมหทั้ง

งัลำก ดใาทเนวนำจน็หเมาวคงดสแ

 ชใ Theme ะลแ นหไวัต นัชรอวเ  

WordPress นับุจจปชที่ใ  

Backend
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 WordPress หใตาญุนอ ลแูดูผ  งตแบัรป Dashboard งนหแำตยาย นชเ ยอนก็ลเดไ ห อืรหงดสแ งาตาน

 งาตานหนอซ (Dashboard Widget) นตนปเ  

   

  

 งาตานห Site Health Status เมื่อ าถสงดสแะจปไาขเกิลค น  นชเ ขไกแรวสิ่งที่คทดเพัอราก าครตั้งากนาดลูมอขงอขนวสนใตซไบ็วเงอขะ  

- นวสบลหใำนะนแำค มิรสเ  (Plugin)  อืรห Theme  ชใดไมที่ไ  

- นัชรอวเ  PHP  บักมสะามหเมที่ไ นัชรอวเ ของ WordPress นตนปเ  

 งาตานห Activity ดใรากนินเำดรากีมาวงดสแชใ  น็หเมาวคอืรห มหใามตที่เขียนขึ้นสพโงดสแ นชเ งาบ ๆ

นตนปเ ตซไบ็วเมชมเยี่ยูผงอขดุสาล  

WordPress Event and News 

 บักเกี่ยว ๆมหใลูมอขงดสแะจ

WordPress  นชเ นุราวกอบ

ำนะนแอืรห วลแามกออบอสดท

ักนชยโะรปนปเจมที่อาิรสเนวส บ  ชใูผ

นตนปเ  

 งาตานหบัดนัอดัจยายถรามาสารเ

ปไยอบนางชงที่ใาตานหนเลื่อ นชเ

วตันใ าวขนาดูยอ อ ยายะงนี้จาย

 งาตานห At a Glance  นบวไปไ

Quick Draft 

 งาตานหงอขนบนวางที่สคกิลคยดโ

At a Glance ปไกาลวลแ งนหแำต

รากงอที่ต  

ปรับแตง Dashboard

     WordPress อนุญาตใหผูดูแลปรับแตง Dashboard ไดเล็กนอย เชน ยายตำแหนงหนาตาง แสดงหรือซอนหนาตาง (Dashboard Widget) 
เปนตน
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 WordPress  งาตานหดปอืรหดปเกอืลเหใตาญุนอ (Dashboard Widget) งนี้ัด   

   

 

  

  อืรห ตซไบ็วเลแูดูผบัรหำส Admin  ดุสนบนาดูยออืมงครื่อเบถแบักบพะจ็กบบะรูสาขเนอิกอ็ลเมื่อนั้น  

 าวกยีรเ WordPress Toolbar ำสั่งที่คบ็กเะอนี้จืมงครื่อเบถแยดโ วัตนวสลูมอข ำจะรปนปเนางชใงอตนปเำจ

บบะรกาจกออตาอเกอ็ละลแนอิกอ็ลรากนใกอืลเวัต บบะรลแูดูผงอข  

    

 

  

 

 

   

  งอขดุสอืมยาซนาที่ด WordPress Toolbar จะพบไอคอน                               ลูมอขบพะนนี้จะอคอกที่ไิลคเมื่อซึ่ง

 บักวเกี่ย WordPress าว นัชรอวเ อืคนับุจจป นัชรอวเ รไะอราสวาขมีอืรหนหดที่ไไอืลหเยวชมาวคอขะจ รไะอ

ใหม ๆ จาก WordPress งาบ  

 

 

   

กที่ิลค .1 Screen Options 2. เ กอืล รากงองที่ตาตานหะาพฉเงดสแหใเพื่อ  

 งนหแำตงดสแปูร WordPress 

Toolbar ปรา นบนาูยที่ดอฎก  

 นอคอปชี้ที่ไไสามเำน        จะ

ยอยูนมเบพ   นชเ ๆ About 

WordPress 

การใชงาน WordPress Toolbar

     สำหรับผูดูแลเว็บไซต หรือ Admin นั้น เมื่อล็อกอินเขาสูระบบก็จะพบกับแถบเครื่องมืออยูดานบนสุด เรียกวา WordPress Toolbar 
โดยแถบเครื่องมือนี้จะเก็บคำสั่งที่จำเปนตองใชงานเปนประจำ ขอมูลสวนตัวของผูดูแลระบบ ตัวเลือกในการล็อกอินและล็อกเอาต
ออกจากระบบ

     ที่ดานซายมือสุดของ WordPress Toolbar จะพบไอคอน        ซึ่งเมื่อคลิกที่ไอคอนนี้จะพบขอมูลเกี่ยวกับ WordPress วาเวอรชัน
ปจจุบันคือเวอรชันอะไร จะขอความชวยเหลือไดที่ไหนหรือมีขาวสารอะไรใหม ๆ จาก WordPress บาง
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 ใน WordPress Toolbar  ปูรมุปีมะจ          นวส งาวหะรามปไบัลสเพื่อชใ Backend และ 

Frontend ยยิ่งขึ้นางดไตซไบ็วเงอขทพัลลผูดะลแงตแบัรปนาอูผหใยวีธที่ชิวกีอนปเ  

 

   

  

 รากงดสแมุปบพะจามดัถ

 าวบารทหใุบะรขลเวัตีมะจยดโ ทดเพอั

ชใมไงัดที่ยใิตับมสณคุีม เ นัชรอว  ดุสาล

มนีุ้ปกิลคเมื่อซึ่ง WordPress จะแสดง

บารทหใตดเพอังอรที่ตากยาร  

   

  

  าวดนหำีณที่กรก บอสจวรตรากอนที่ร็หเดิคอขงดสแมุป มชมเยี่ยูผกาจน็หเมาวคงดสแรากีมกาห

กาหซึ่งนอกยีสเตซไบ็วเลแูดูผกาจิตัมุนอรากอรงอตตแ ีทนัทตซไบ็ววที่เาลกงัดน็หเมาวคงดสแมไงัยะจ ตซไบ็วเ

มี ตซไบ็วเมชมเยี่ยูผ  มสะามหเมนที่ไ็หเมาวคกอรกดัคเพื่อนอกมาวคอขบอสจวรตถรามาส น็หเมาวคงดสแามาขเ

ยหำคชใรากีม นชเ นตนปเ ยาหยีสเมาวคดิกเหใอกจางที่อิพดาพรากีม บา  

   

  

 นวะที่อยูที่สณขนใ Backend บัลสเพื่อ             ปูกที่รลิคหใ

จาก Backend  นวสงัยปไ Frontend 

 นวะที่อยูที่สณขนใ Frontend  กาจบัลเพื่อส             ลิกที่รูปคหใ

Frontend  นวสงัยปไ Backend 

 ตดเพัองอรที่ตากยารีมงัย งายอวัตปูรกาจ 4 รายการ 

 ิตัมุนออนที่ร็หเดคิมาวคีมมไ งายอวัตปูรกาจ

0 นปเลผงดสแงึจ  

     ใน WordPress Toolbar จะมีปุมรูป       ใชเพ่ือสลับไปมาระหวาง สวน Backend และ Frontend เปนอีกวิธีท่ีชวยใหผูอานปรับแตง
และดูผลลัพธของเว็บไซตไดงายยิ่งขึ้น

     ปุมแสดงขอคิดเห็นท่ีรอการตรวจสอบ กรณีท่ีกำหนดวา หากมีการแสดงความเห็นจากผูเย่ียมชมเว็บไซต จะยังไมแสดงความเห็นดังกลาว
ท่ีเว็บไซตทันที แตตองรอการอนุมัติจากผูดูแลเว็บไซตเสียกอน ซ่ึงหากมีผูเย่ียมชมเว็บไซตเขามาแสดงความเห็น สามารถตรวจสอบขอความ
กอนเพื่อคัดกรองความเห็นที่ไมเหมาะสม เชน มีการใชคำหยาบ มีการพาดพิงที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย เปนตน

   ถัดมาจะพบปุมแสดงการอัพเดท โดยจะมีตัวเลข
ระบุใหทราบวา มีคุณสมบัติใดที่ยังไมใชเวอรชัน
ลาสุด ซึ่งเมื่อคลิกปุมนี้ WordPress จะแสดง
รายการที่ตองอัพเดตใหทราบ

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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  มุปนปเะจปไดัถ New าหเพิ่มเนื้อบัรหำส

งอข ๆงาตบอกะรปนวสงารสถรามาสารเหใยวที่ช

านหงารสราก ยวดบอกะรปว็รเดวรงายอดไตซไบ็วเ

งารสะลแ ยีดเีมลฟไดลหโพอั ตสพโงารส จพเ  

มหใรอซเสูย  

  

  

  งอขดุสาวขนาด WordPress Toolbar งชื่อดสแะจ

ีมงันนี้ยวสนใกนั้นาจกอน วัตำจะรปพาภปูร นับุจจปชใูผ

าอเกอ็ละลแ วัตนวสลูมอขขไกแรากนใำสั่งค ท  นวสกาจกออ

Backend 

 

 

 

  นางชใะลแิตดตั้งยคูผที่เบัรหำส WordPress นัชรอวเ  าวบารทชใูผหใกอบงอืลหเีสบถแบพะจ ากเ  

นัชรอวเ นปเหใตดเพอัาณุรก วลแตดเพอัมไูยนั้นอชที่ใ นัชรอวเ  งาบนใ อืคงัวะรรวคอขีมตแ ยวดดุสาล Theme 

 อืรห Plugin  บักบัรงอรมไจาอวัตงาบ WordPress นัชรอวเ งอรำสรากำทรวคตดเพอันอกงนั้นัด ดไ็กดุสาล

วไาอเมิดเลูมอข กอนเสมอ 

 

  

 

  

มหใรากยารเพื่อเพิ่มกิลค  

 นวสนใ Backend หาก 

WordPress ชที่ใ งาน ชใมไ นัชรอวเ

 ีม าวนบนาดนอตืเบถแบพะจ ดุสาล

WordPress นัชรอวเ ใหม 

     สำหรับผูที่เคยติดตั้งและใชงาน WordPress เวอรชันเกา จะพบแถบสีเหลืองบอกใหผูใชทราบวาเวอรชันที่ใชอยูนั้นไมอัพเดตแลว
กรุณาอัพเดตใหเปนเวอรชันลาสุดดวย แตมีขอควรระวังคือ ในบาง Theme หรือ Plugin บางตัวอาจไมรองรับกับ WordPress เวอรชันลาสุด
ก็ได ดังนั้นกอนอัพเดตควรทำการสำรองขอมูลเดิมเอาไวกอนเสมอ

การอัพเกรด WordPress

   ดานขวาสุดของ WordPress Toolbar จะแสดงชื่อผูใชปจจุบัน รูปภาพ
ประจำตัว นอกจากนั้นในสวนนี้ยังมีคำสั่งในการแกไขขอมูลสวนตัว และ
ล็อกเอาทออกจากสวน Backend

   ถัดไปจะเปนปุม New สำหรับเพ่ิมเน้ือหาท่ีชวยใหเราสามารถ
สรางสวนประกอบตางๆ ของเว็บไซตไดอยางรวดเร็วประกอบดวย
การสรางหนาเพจ สรางโพสต อัพโหลดไฟลมีเดีย และสราง
ยูสเซอรใหม
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  ดรกเพอันอก WordPress  ลฟไงอขนวสวทั้งไลูมอขงอรำสหใำนะนแ WordPress  ลูมอขนาฐะลแ

 ชใปไบัลกถรามาสงัยารเ าหญปีมดรกเพอัรากกาหะารพเ WordPress ดไดรกเพอัรากนอกดุสาลนัชรอวเ

 มุปกิลค .2 Update Now เพื่อทำ

 ตดเพัอราก WordPress นปเ

ดุสาลนัชรอวเ  

 ูนมกที่เิลค .1 Update 

นวสนปเะจ งาลนาดามงลนเลื่อ .3

 ตดเพัอรากงอข Plugin  

 บักบพะจกีอามงลนเลื่อกาห .4

Theme ที่เคยดาวน  วลแามดลหโ

ตดเพัอหใมหในัชรอวเีมะลแ  

     กอนอัพเกรด WordPress แนะนำใหสำรองขอมูลไวทั้งสวนของไฟล WordPress และฐานขอมูล เพราะหากการอัพเกรดมีปญหา
เรายังสามารถกลับไปใช WordPress เวอรชันลาสุดกอนการอัพเกรดได
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ภาษาอื่นๆ ใน WordPress

 
 

 
 
 
 
 

 

 ดตั้งิตนอตกาห  WordPress  ยทไาษาภกอืลเดไมไกรแครั้ง จะ  บบะรงอขาษาภนปลี่ยเถรามาส

WordPress าอื่นษาภนปเลผงดสแหใ  ฯลฯ นุปีญาษาภ นีจาษาภ ยทไาษาภ ษฤกงอัาษาภ นชเ ยามกามดไ ๆ

งนี้ัด  

  

 

 

 

 

 

 

 ดไะจ WordPress ปไกอืลเดมที่ไาตนุาญี่ปษาภนัชรอวเ  

 

   

ยวด ตซไบ็วเรากดัจานหูสาขเ .1

 พมิพราก

http://localhost/admin วลแ

กที่ิลค Setting )าค(ตั้ง  

2.  นชเ รากงอาที่ตษาภกอืลเกิลค

ภาษาญี่ปุน 

 มุปกิลค .3 Save Change 

 อจานหชใะลมนี้จเนใาหบเนื้อัรหำส WordPress  

ษฤกงอัาษาภนปเาคดนหำที่ก  

     หากตอนติดต้ัง WordPress คร้ังแรกไมไดเลือกภาษาไทย จะสามารถเปล่ียนภาษาของระบบ WordPress ใหแสดงผลเปนภาษาอ่ืน ๆ 
ไดมากมาย เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ฯลฯดังนี้
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  นใาลวเะลแนัวาครตั้งาก WordPress  หใดนหำกะจนตาเริ่มคยดโ Time Zone  นปเ UTC+0  ชใมไซึ่ง

Time Zone ็กนหไศทเะรปูยอตซไบ็วเชใูผกาห กัลหนปเตซไบ็วเชใูผงถึงึนำคงอตารตั้งคาก ยทไศทเะรปงอข

รตั้งวค Time Zone ศนั้นทเะรปมาต   นใูยอยทไศทเะรปซึ่งนสบัสมาวคดิกเหใมไเพื่อ ๆ Time Zone UTC+7 

ตามเ  กลนที่โผแนใาลวเงบแนส  

  

 

   

 กอลืเ Time Zone ของประเทศไทย 

UTC+7 

 มุปกิลค Save Change  

งลปแนปลี่ยเรากกึทนับเพื่อ  

ชวงเวลา (Time Zone) ประเทศไทย

     การตั้งคาวันและเวลาใน WordPress โดยคาเริ่มตนจะกำหนดให Time Zone เปน UTC+0 ซึ่งไมใช Time Zone ของประเทศไทย
การตั้งคาตองคำนึงถึงผูใชเว็บไซตเปนหลัก หากผูใชเว็บไซตอยูประเทศไหนก็ควรตั้ง Time Zone ตามประเทศนั้น ๆ เพื่อไมใหเกิด
ความสับสน ซึ่งประเทศไทยอยูใน Time Zone UTC+7 ตามเสนแบงเวลาในแผนที่โลก 

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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  ยวดงารตที่สซไบ็วเนใลผงดสาที่แหเนื้อ WordPress  อืค บบแ 2 นปเงบแกถูะจ Page และ Post ซึ่ง

1ทที่บนในวสงาบวลแปไาหเนื้องารสงรคโงเรื่อยาบิธอดไ  

 Post (โพส) งลนยีขมที่เาวคทบอืรหวารงเรื่อ อืค  ะลตแนใาหเนื้อซึ่งตซไบ็วเนบ Post ดัจถรามาส

าซ้ำหเนื้อีม ดไูมหดวมห  ๆ นักวยีดเบบแปูรนใ  อืสงันหีมะจดุมสอหนใ ดุมสอหนใอืสงันหบบะร นชเงายอวัตกย

ยามกามูยอ ยาลคาหเนื้อีมที่มลเยดโ สพโหนึ่งสพโนอืมสเบยีรปเมลเะลตแ มลเยาลห  ๆ นใูยอดัจกถูะจนัก

ดวมหยาลหดไูมหดวมหงบแรากีมจาอดุมสอหนใซึ่งนักวยีดเูมหดวมห  ดวมห รตษกเดวมห าฬีกดวมหทั้ง

 นตนปเ งอืมเราก  

 Page (เพจ) านห อืค  นใลูมอข ตซไบ็วเงอขงารสงรคโนปที่เ Page มไะจกัม งลปแนปลี่ยเรากีม ลูมอข  

อตดิตลูมอขานห นางยวนหบักวเกี่ยยาบิธอานห กรแานห นชเ รกคงอ  นตนปเ  

 งารสีธวิ Page 

 จพเงารสนอก  รไงายอบชั้นัดำลีมะลแงยีรเดัจรากีม านีมกี่หะจตซไบ็วเาวนอกนผแงาวรากีมรวค

 าวกยีรเ( Site Map วลแิตับิฏปงาทนใซึ่ง)  ตที่ซไบ็วเ นอตยขั้นลเะละจกัมวยีดเนคนคยวดำท การ นวส นผแงาว

 นใจพเงารสีธิว WordPress งนี้ัดดไำทถรามาส  

   
1.  านหดปเ Backend ของ WordPress 

2.  ูนมกที่เิลค Page 

3.  มุปกิลค Add New านหงารเพื่อส

มหใจพเบ็วเ  

ตอนลง WordPress านหีมะจมหใ

 อคื านห 2 หใงายอวัต  

 านห Sample Page  

 านหะลแ Privacy Policy 

     เนื้อหาที่แสดงผลในเว็บไซตที่สรางดวย WordPress จะถูกแบงเปน 2 แบบ คือ Page และ Post ซึ่งไดอธิบายเรื่องโครงสรางเนื้อหา
ไปแลวบางสวนในบทที่ 1
     Post (โพส) คือ เร่ืองราวหรือบทความท่ีเขียนลงบนเว็บไซต ซ่ึงเน้ือหาในแตละ Post สามารถจัดหมวดหมูได มีเน้ือหาซ้ำ ๆ ในรูปแบบ
เดียวกัน ยกตัวอยางเชน ระบบหนังสือในหอสมุด ในหอสมุดจะมีหนังสืออยูมากมายหลายเลม แตละเลมเปรียบเสมือนโพสหนึ่งโพส โดย
เลมท่ีมีเน้ือหาคลาย ๆ กันจะถูกจัดอยูในหมวดหมูเดียวกัน ซ่ึงในหอสมุดอาจมีการแบงหมวดหมูไดหลายหมวด ท้ังหมวดกีฬา หมวดเกษตร
หมวดการเมือง เปนตน
     Page (เพจ) คือ หนาท่ีเปนโครงสรางของเว็บไซต ขอมูลใน Page มักจะไมมีการเปล่ียนแปลงขอมูล เชน หนาแรก หนาอธิบายเก่ียวกับ
หนวยงาน หนาขอมูลติดตอองคกร เปนตน

     วิธีสราง Page
     กอนสรางเพจควรมีการวางแผนกอนวาเว็บไซตจะมีก่ีหนา มีการจัดเรียงและมีลำดับช้ันอยางไร (เรียกวา Site Map) ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว
เว็บไซตที่ทำดวยคนคนเดียวมักจะละเลยขั้นตอนการวางแผน สวนวิธีสรางเพจใน WordPress สามารถทำไดดังนี้

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

การเพิ่มเนื้อหาลงในเว็บไซต

บทที่ 5
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  3 ดมูยทั้งหอีมะจารเงอขตซไบ็วเนนนี้ใอต ามนานที่ผอตกขั้นาจ Pages  านหอืค Home Privacy 

Policy และ Sample Page ใยาภาหเนื้อาวูดรากงอตกาหซึ่ง น  ะลตแ Page าขเกิลคถรามาส รไงายอาตานหีม

กที่ชื่อิลคยดโดไูดปไ Page งนี้ัด   

ตั้งชื่อ .4 Page  าวชชื่อใงายอวตันใซึ่ง

Home 

5.  มุปกิลค Publish รพแยผเเพื่อ

ะณราธาสูานี้สนห  

 กลิคหในัยนืยมาวคอขีมะจ .6

Publish ครั้งกีอ ีมะจกนั้นาจงัลห

ูานี้สนหรพแยผเดไาวกอบมาวคอข  

สาธา วลแะณร  

 กโลกที่โิลค .7 WordPress เพื่อ

 ูดปไบัลก Page ดมหทั้ง  

พลัลผ .8 ธ  านห Home งลเพิ่มกูถะจ

ใน WordPress วลแยอรบยรีเ  

     จากขั้นตอนที่ผานมา ตอนนี้ในเว็บไซตของเราจะมีอยูทั้งหมด 3 Pages คือหนา Home Privacy Policy และ Sample Page
ซึ่งหากตองการดูวาเนื้อหาภายในแตละ Page มีหนาตาอยางไร สามารถคลิกเขาไปดูไดโดยคลิกที่ชื่อ Page ดังนี้
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1.  นชเ กที่ชื่อิลค Sample Page 

านั้นนหนใยาภดยีอเะลยารูดเพื่อ  ๆ  

2.  มุปกิลค Preview  กอลืเวลแ

Preview in new tab  

3. พลัลผ ธ  านหงอข Sample Page ซึ่ง

ะจ ตซไบ็วเมชามาขเปไนทั่วางชใูผเมื่อ

นักวยดีเนชบบนี้เแนปเจพเาตานหน็หเ  
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  ตสพโ (Post) ใน WordPress  าวำคชใยทไาษาภ งเรื่อ  ะลตแนใซึ่งตซไบ็วเนใงลาหเนื้อนยีขเรากอืค

 นใยดโ ดไ งารนที่สัว นยีขเูผชื่องึถงาอถรามาสะจตสพโ WordPress กอืลเารเหใ ีธิวยาลหดไตสพโงารสีธิวมีะจ

ดไดุกที่สวดะสีทีธิว  

 

 กรแีธวิ  รากงอาที่ตหเนื้อะลแอขวัหตแนนเ มาวคอขงตแบัรปนนเมไยดโ นอกวไาอเงารบับฉนยีขเรากนปเ

านั้นทเอนสเำน  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรแีธิว  งลาหเนื้อนยีขเรากนปเ นตงาขนอตมนั้นาต WordPress  งารบับฉบบแนใ รากีมมไงัยซึ่ง

วารคงายอตซไบ็วเงอขงารสงรคโรากดัจรากนใกรแนอตนขั้นปเาวอืถ ต็นเรอทเนิอนบาหเนื้อรพแยผเ  ๆ  

 นวสงัยปไ .1 Backend  านที่ห Dashboard 

 

งาตานหงัยปไ .2  Quick Draft 

 งอขอขวัหกชื่ออรก Post รากงอที่ต

ปไงลนยีขเ  

 งอขาหเนื้อกอรก .3 Post 

 มุปกิลค .4 Save Draft ตซไบ็รที่เวพแยผเมไงัยะจยดโงารบับฉนปเวไบ็กเ นยีขาที่เหเนื้อกึทนับเพื่อ  

 

     โพสต (Post) ใน WordPress ภาษาไทยใชคำวา เรื่อง คือการเขียนเนื้อหาลงในเว็บไซต ซึ่งในแตละโพสตจะสามารถอางถึง ชื่อผูเขียน
วันที่สราง ได โดยใน WordPress จะมีวิธีสรางโพสตไดหลายวิธี ใหเราเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดได

     วิธีแรก เปนการเขียนฉบับรางเอาไวกอน โดยไมเนนปรับแตงขอความ เนนแตหัวขอและเนื้อหาที่ตองการนำเสนอเทานั้น

     วิธีแรกตามขั้นตอนขางตน เปนการเขียนเนื้อหาลง WordPress ในแบบฉบับราง ซึ่งยังไมมีการเผยแพรเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต ถือวา
เปนขั้นตอนแรกในการจัดการโครงสรางของเว็บไซตอยางคราว ๆ 

วิธีสราง Post

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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 งอีธที่สวิ รษกอัำทถรามาส นชเ หใามนามพื้นฐาวคอขงตแกตยวชบัรหำสอืมเครื่องีมบบแาหนเนื้อยขีเรากนปเ

นหวัต า นตนปเ ปูรกรทแ มาวคอขีสนปลี่ยเ งยอีเวัต  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 านหกาจ .1 Dashboard ปชี้ไสามเำนหใ

ุที่ปม +New  กิลควลแ Post 

2. อขวัหกชื่ออรก  

 กอลืเวลแ           มุปกิลค .3  

Paragraph  มาวคอขเพิ่มบัรหำส  

Images พาภปูรเพิ่มบัรหำส  

Heading อขวัหเพิ่มบัรหำส  

Gallery มับลัอนปเพาภปูรเพิ่มบัรหำส  

List อขวัหานหยามหงเครื่องดสแบัรหำส  

Quote มาวคอขนนเเพื่อ  

วิธีที่สอง เปนการเขียนเนื้อหาแบบมีเครื่องมือสำหรับชวยตกแตงขอความพื้นฐานมาให เชน สามารถทำอักษรตัวหนา ตัวเอียง เปลี่ยนสี
ขอความ แทรกรูป เปนตน
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 มาธีที่สวิ  กอืลเกิลควลแ อืมยาซนาดูนมเงัยปไ Post > Add New งตแกตะลแ าหเนื้องารสรากบบแปูรซึ่ง

วลแามวาลกดงที่ไัด งอีธที่สิวบักนอืมหเะจมาวคอข  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

เพิ่รากนปเะจงายอวตันใ ม  บบแาหเนื้อ Paragraph 

 มุปกิลค .4 Save draft งารบับฉนปเวไบ็กเนยีขาที่เหกเนื้อึทนับเพื่อ   มุปกิลค .5 Preview นบงายอวัตูดเพื่อ

 ตซไบ็วเ าวบารทารเหใยวชะีธนี้จิว

าเขียนขึ้นนั้น เมื่อออนไลนรวที่เารงเรื่อ

รไงายอนปเาตานหีมะจวลแ  

 มุปกลิคหใ จใอพาปนที่นพธเลัลผเมื่อ .6

Publish นบงดสแาหเนื้อำนเพื่อ

ต็นเรอทเนิอ  

 ูนมเกิลค .1 Post 

2. กที่ิลค Add New 

รากงอตมาตดไมหใตสพโงารส .3  

วิธีที่สาม ไปยังเมนูดานซายมือ แลวคลิกเลือก Post > Add New ซึ่งรูปแบบการสรางเนื้อหา และตกแตงขอความจะเหมือนกับวิธีที่สอง
ดังที่ไดกลาวมาแลว

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

 
 

 
 
 
 
 

 

  ดไารีณที่เรก Save Draft  วไาอเ กาหงัลหยาภซึ่งต็นเรอทเนอินใรพแยผเกูถมไงัยะนนี้จวสนใาหเนื้อ

งนี้ัดดไำทถรามาสนนี้วสนใาหขเนื้อไกแรากงอต  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 านหงัยปไ .1 All Posts 

 ขไกแรากงอปชี้เรื่องที่ตไสามเำน .2

 กิลควลแ Edit  

งาตนวสนใมาวคอขงตแบัรปอืรห าหเนื้อขไกแ .3  ๆ  กลิคถรามาสณรูบมสมไงัยาเนื้อหาถ .4

 มุป Save Draft นใขไกแามบัลกเพื่อ

ปไอตครั้ง  

 มุปกิลค .6 Publish าอเำนเพื่อ

ต็นเรอทเนิอนบรพแยผวนี้เารงเรื่อ

ีทนัทนใ  

นานี้เมื่อหงายอวตัูดรากงอตาถ .5

 มุปกลิคหใ นลไนออ Preview ีธนี้ิวซึ่ง

นบรพแยผเมไงัยตแ งายอวตัูดรากนปเ

ต็นเรอทเนิอ  

วิธีแกไขฉบับราง

     กรณีที่เราได Save Draft เอาไว เนื้อหาในสวนนี้จะยังไมถูกเผยแพรในอินเทอรเน็ต ซึ่งภายหลังหากตองการแกไขเนื้อหาในสวนนี้
สามารถทำไดดังนี้
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ดู Post ทั้งหมดใน WordPress
 

 

 
 
 
 
 

 

  ว ซึ่งไาอเมวรบวรกูถะจงารบับฉนปะทั้งที่เลแรพแยผยชื่อโพสตทั้งที่เาร วลแวไาอเตสพโนยีขเดไเมื่อ

ีทนัทดไรากดัจถรามาส็ก ดใตสพโบลอืรห ขไกแรากงอตารเกาห  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

1.  งอขนวสงัยปไ Backend กิลควลแ

ที่ Posts กที่ิลคอืรห All Posts 

2. ยชื่อโพสตทั้งหมดที่ารฏการปะจ

นขึ้นยีขเ  

3. มุปีมะจกามนวนำจตสพโีมกาห

าอื่นนหนใตสพโูด านปลี่ยนหเบัรหำส  ๆ 

บับฉนปตที่เสพโงัยปไสามเเมื่อเลื่อน .4

 นปเาวงดสแะนาถสีมะจงัลหนาง ที่ดาร

Draft 

กิลคหใ็กดใตสพโขไกแรากงอตกาห .5

กที่ลิคอืรห งเรื่อที่ชื่อ Edit 

ตสพโบักเกี่ยวดยีอเะลยารฏการปะจ .6

ถรามาส็ก ขไกแรากงอตกาหซึ่งวาลกงัด

มสะามหเมาวคมาตดไงตแบัรป  

     เม่ือไดเขียนโพสตเอาไวแลว รายช่ือโพสตท้ังท่ีเผยแพร และท้ังท่ีเปนฉบับรางจะถูกรวบรวมเอาไว ซ่ึงหากเราตองการแกไข หรือลบโพสตใด 
ก็สามารถจัดการไดทันที

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

ลบ Post ที่ไมตองการ

 
 

 
 
 
 
 

 

 ตสพโนปเอืรห ยัมสาตที่ลสพโบัรหำส ยดโ ดไตซไบ็วเกาจปไกออบลถรามาสารเ วลแรากงอตดไมที่ไ

 ะยขงัถปทิ้งไตสพโาอเำน (Trash) ก็ กอีนางชใามบัลกบลกถูยคตที่เสพโำนรากงอตจในปลี่ยเกาห อืคีดอขซึ่ง

ดไะยขงัถกาจามูกถรามาส  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 งอขนวสงัยปไ .1 Backend กที่ิลค

Post ตซไบ็วเนใตสพโงดสแเพื่อ  

กที่ิลค .2 Publish ตที่สพโะาพฉเูดเพื่อ

ตซไบ็วเนบูยอนลไนอองัลำก  

ยามหงครื่อเีม        งอชหใกิลค .3

รากงอตที่ตสพโานห       กูถคช็เ

ลบ 

กอลืเกลิคหใ ำสั่งคงอขนวสนใ .4

 นูมเ Move to Trash 

5.  มุปกิลค Apply 

6. งัถนใวไปไำนกูถะจกอืตที่เลสพโ

ีมาวบารทหใงดสแขลเวัตีมะจยดโ ะยข

ปูรกาจ ดใาทเนวนำจะยขงัถนใตสพโ

งัลำตที่กสพโีมงายอวัต เผยแพร  81 ูยอ

นใูยอะลแ เรื่อง 2 ีมงารบับฉ งเรื่อ  

งเรื่อ 3 ะยขงัถ  

     สำหรับโพสตที่ลาสมัย หรือเปนโพสตที่ไมไดตองการแลว เราสามารถลบออกไปจากเว็บไซตได โดยนำเอาโพสตไปทิ้งถังขยะ (Trash)
ซึ่งขอดีคือ หากเปลี่ยนใจตองการนำโพสตที่เคยถูกลบกลับมาใชงานอีก ก็สามารถกูมาจากถังขยะได
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  นคืูกรากงอาวที่ตรงเรื่อกอืลเวลแ ามะขึ้นยขงัถานหดปเหใ ะยขงถักาจกออตสพโกูรากงอณีที่ตรกนใ

นักนชเดไำทถรามาส็ก ปไยะทิ้งขงถังาลรากงอตาถอืรห  

  

 

 

 

 

 

 

 

  นปเะนาถสดนหำกะจตแ ะยขงัถนใวไปไตสพโบลมยินมไนวสงาบตซไบ็วเลแูดูผ Draft ยวด นทแ

็วเนบรพแยผเดไมไตแงยีพเ นหไปไยาหมไมิดูยที่เองังนี้ยารบับฉนใดมหเนื้อหาทั้ง ลที่วาผุตหเ านั้นทเตซไบ

ยวดปไยาหะจ็กตคานอนในปเำจจาูมลที่ออข ะทิ้งยขงัถงาลอลผเกาหะารพเ  

  

กที่ิลค .1 Trash ตที่ถูกทิ้งสพโูดเพื่อ

ะยขงัถนใวไ  

านห กูถคช็เยามหเครื่องีมหใกิลค .2

นืคูกรากงอตที่ตสพโ  

 กิลค .3 Restore ะยขงัถกาจกออตสพโูกเพื่อ  4. ะยขงัถกาจกออดมหตทั้งสพโบลรากงอตาถอืรห

 กอลืเหใ รวาถงายอ Delete Permanently 

 มุปกิลค .5 Apply 

     ในกรณีที่ตองการกูโพสตออกจากถังขยะ ใหเปดหนาถังขยะขึ้นมา แลวเลือกเรื่องราวที่ตองการกูคืน หรือถาตองการลางถังขยะทิ้งไป
ก็สามารถทำไดเชนกัน

     ผูดูแลเว็บไซตบางสวนไมนิยมลบโพสตไปไวในถังขยะ แตจะกำหนดสถานะเปน Draft แทน ดวยเหตุผลท่ีวา เน้ือหาท้ังหมดในฉบับรางน้ี
ยังอยูท่ีเดิมไมหายไปไหน เพียงแตไมไดเผยแพรบนเว็บไซตเทาน้ัน เพราะหากเผลอลางถังขยะท้ิง ขอมูลท่ีอาจจำเปนในอนาคตก็จะหายไปดวย

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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 นใูยเนื้อหาที่อาอเำนราก  Post  ดนหำกงอตะจ ตซไบ็วเนบงดสแาม Page  บ็กเเพื่อ Post บยีรปเ

ยาลหอืสงันหำนรากนอืมหเ   หใดนหำกะางนี้จยอวัตนใซึ่งอืสงันหนชั้นบงาวาม มลเ ๆ Home Page )กรแานห(

 อืค Page  กาจาเนื้อหาที่มงดสแบัรหำสชที่ใ Post ดมหทั้ง  

   

 

 

   

 

 

  

 บบะรงัยปไ .1 Backend กิลควลแ

ที่ Post ดที่เราเพิ่มมตทั้งหสพโูดเพื่อ

ไว 

 รากยารีมะจ .2 Post นใ ดมหทั้ง

 3 ูยอีมะงนี้จายอวัต Posts  อคื

นวสาษกัรลแูดิตับิฏปรากนิทิฏป

ลำไย , ะลแตร็เากามกอดกูลปราก

กอค็ีพ  , Hello world! 

กที่ิลค .3 Setting กที่ิลควลแ Reading ารตั้งคากูสาขเเพื่อ  
กที่อลืเ .4 static page เพื่อ

งดสแะจารเาว กรแานหหใาคดนหำก

งอเาคดนหำกบบแาหเนื้อ  

 กอืลีณที่เรกนใ latest posts นปเะจ

ปไาขดที่เพิ่มเุสาลาหเนื้องดสแราก  

5.  งอขนวสนใ Posts page ให

 นปเกอลืเ Home ดไาราที่เนหอคืซึ่ง

ะลแ านหนอกนอตนขั้นใวลแวไงารส

านหาวุบะรรากนปเ  Home นี้จะ

งาตวารงเรื่องดสาที่แนหนปเ  ที่มาๆ

จาก Post  

 มุปกิลค .6 Save Change ารตั้งคากกึทนับเพื่อ  

ัลลผูดปไบัลส .7 พ  นวสนใธ

Frontend ปชี้ที่ชื่อไสามเำนยดโ

 กิลควลแตซไบ็วเ Visit Site 

     การนำเอาเนื้อหาที่อยูใน Post มาแสดงบนเว็บไซต จะตองกำหนด Page เพื่อเก็บ Post เปรียบเหมือนการนำหนังสือหลาย ๆ เลม
มาวางบนชั้นหนังสือ ซึ่งในตัวอยางนี้จะกำหนดให Home Page (หนาแรก) คือ Page ที่ใชสำหรับแสดงเนื้อหาที่มาจาก Post ทั้งหมด

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

การรวบรวมหลาย ๆ Post มาแสดงใน Page เดียว
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 นาขอที่ผวัหกาจ   นใูยอเนื้อหาที่ าวดไน็หเะจ าม ๆ WordPress  อืค บบแ 2 ูยอมีะจ Post และ Page 

 Post  จพเบ็วเนบงลวารงเรื่อนยีขเรากนปเ รหไนขั้นเมื่อยีขเานที่วัวงดสแรากมีะจวารงเรื่อะลตแนใ  

(Date)  นยีขเูผนปเรคใ (Author)  นหไูมหดวมหนใูยอดัจ (Category)  ก็ทแดนหำกรากีม (Tag)  

  นวส Page านหนปเลูมอขงดสแรากนปเ   านหงารสูผกอบมไ าลวเุบะรรากีมมที่ไ ๆ   

 งอขาหเนื้อ .8 Post หลาย ๆ Post 

 านหนใูยอมวรามำนกูถะจ Page 

9.  กทุ Post หใกอบมาวคอขีมะจ

 าวบารท Post  รหไเมื่อวไนยีขเกนี้ถู

ดยีอเะลที่ลูมอขงดสแถรามาสะลแ

นยีขาที่เลวเ นยีขเูผ นชเ กีอดานี้ไวก  

าหเพื่อดูเนื้อจในกเรื่องที่สิลค .01

 งอขดมหทั้ง Post  นชเ กอดกูลปราก

กอค็ีพะลแตร็เากาม  

รายละเอียดในแตละ Post

     จากหัวขอที่ผาน ๆ มา จะเห็นไดวา เนื้อหาที่อยูใน WordPress จะมีอยู 2 แบบ คือ Post และ Page Post เปนการเขียนเรื่องราว
ลงบนเว็บเพจ ในแตละเรื ่องราวจะมีการแสดงวันที่วาเขียนขึ้นเมื่อไหร (Date) ใครเปนผูเขียน (Author) จัดอยูในหมวดหมูไหน
(Category) มีการกำหนดแท็ก (Tag) สวน Page เปนการแสดงขอมูลเปนหนา ๆ ที่ไมมีการระบุเวลา ไมบอกผูสรางหนา 

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร



สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

 
 

 
 
 
 
 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 งาตวารเรื่องนยีขเรากนใ  ๆ มักมี งดสแถรามาส อืคีดอข นยขีวที่เารงเรื่อบักหใูมหดวมหดนหำก

 ูมหดวมหดนหำกรากมีมไาถตแ วไดนหำูมที่กหดวมหมาตาหเนื้องยีรเดัจอืรห ูมหดวมหมาตกยแยดโวารงเรื่อ

WordPress  ูมหดวมหูสาขเวาลกงัดวารงเรื่อดัจะจ Uncategorized ิตัมนโตัอยดโ  

 หดนหำกรากนใยาหนึ่งที่งีธิว ยลเปไตสพโบักหใูมหดวมหดนหำกะลแมหใตสพโงารสรากอืค ูมหดวม  

  

  

 ูดเพื่อ ูมหดวมหกชื่อิลค Post 

อื่น นักวยีดเูมหดวมหนใูยที่อ ๆ  

1.  นวสงัยปไ Backend กที่ิลควลแ

 นูมเ Post  มุปกิลคกนั้นาจ Add New 

มหใตสพโงารสเพื่อ  

 รพแยนที่เผัว Post ะณราธาสูส  

 นยีขเูผกที่ชื่อิลคเมื่อ Post จะแสดง 

Post นักวยดีเนคนยีขเูผงอข ๆอื่น  

กชื่อิลค  Tag  ูดเพื่อ Post ๆอื่น   ชที่ใ Tag นักวยดีเ  

การจัดหมวดหมูเนื้อหา

บทที่ 6

     ในการเขียนเรื่องราวตาง ๆ มักมีกำหนดหมวดหมูใหกับเรื่องราวที่เขียน ขอดีคือ สามารถแสดงเรื่องราวโดยแยกตามหมวดหมู หรือ
จัดเรียงเน้ือหาตามหมวดหมูท่ีกำหนดไว แตถาไมมีการกำหนดหมวดหมู WordPress จะจัดเร่ืองราวดังกลาวเขาสูหมวดหมู Uncategorized 
โดยอัตโนมัติ
     วิธีหนึ่งที่งายในการกำหนดหมวดหมู คือการสรางโพสตใหมและกำหนดหมวดหมูใหกับโพสตไปเลย
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าหเนื้อกอรกะลแ ตสพโตั้งชื่อ2.  

็ทกที่แิลคหใอืมาวขนาด .3 บ Post  

 งอขนวส .4 Categories  นตริ่มเมูหดวมหาคดนหำกดไมไารเกาห WordPress จะกำหนด

 ดวมหนใูยอหใ ิตัมนโตัอยดโารเงอขตสพโหใูมหดวมห Uncategorized ีมมไ งึถยามหซึ่ง

ูมหดวมห  

5. กที่ิลค Add New Category มหใูมหดวมหงารสเพื่อ  

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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ูมหดวมหกชื่ออรก .6  

 มุปกิลค .7 Add New Category มหใูมหดวมหงารสเพื่อ  

ูมที่เพิ่งสรางปรากฏขึ้น ในตัวอยางคือ พืชเศรษฐกิจหดวมหีมะจ .8

9. WordPress สามารถสรางหมวดหมูยอยไดอีก โดยกรอกช่ือหมวดหมูยอยท่ี

ตองการสราง โดยท่ีหมวดหมูยอยจะเปนการแบงหมวดหมูใหลึกลงไปอีก เพ่ือความ

เฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

 

 

10. กรอกช่ือหมวดหมู เหมือนข้ันตอนการสรางหมวดหมูใหม  

ูมหดวมหกอลืเหใ านหนอกนอนขั้นตใวไงารสยคเารูมที่เหดวมหบักบพะจ       กที่ิลค .11

“ หใดนหำกะจงายอวตันใซึ่งกัลหูมหดวมหนปเหใรากงอที่ต จกิฐษรศเชืพ ูมหดวมหนปเ ”

“ งอขกัลห ลผมไ ” 

 มุปกิลค .21 Add New Category 

มที่าตกัลหูมหดวมหงอขยอยูมหดวมหนปเหใดนหำกกูถะลแ งขึ้นารสกูถะจูมหดวมห .31

กอลืเ ไว 

14. ดัจกูถะจตสพโาวกอืลเรากนปเ รากงอูมที่ตหดวมหานหกูถคช็เยามหงครื่อเดิกเหใกิลค

ูมนี้หดวมหนใูยอ  

46



 
 

 
 
 
 
 

  บักหใูมหดวมหดัจราก Post นปเลูมอขีตที่มซไบ็วเนใะาพฉเยดโ ยลเะลรวคมัคญที่ไำสมาวคีมาวอืถ

จำนวนมาก ามาสตซไบ็วเมชมเยี่ยูผหใำทงัย วลแยางดไาหเนื้อรากดัจตซไบ็วเลแูดูผหใำทะจกาจกอนะารพเ รถ

ยวดกอียางดไรากงอเนื้อหาที่ตงถึาขเ  

  งารกที่สาจกัลห Post  บกัหใูมหดวมหดนหำกะลแ Post การปปไะจวาลกงัดูมหดวมห วลแ ฏ ยชื่อารนใ

เกี่ขไกแรากงอตกาห ยวดดมูมทั้งหหดวมห งนี้ัดดไำทถรามาส ูมหดวมหบักวย  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

1.  นวสงัยปไ Backend กที่ิลค

Posts 

 ูนมกที่เิลค .2 Categories 

3. รากยารนปเะนนี้จวสนใ

วไงาูมทั้งหมดที่สรหดวมห  

 ปไงลูมหดวมหกชื่ออรกหใ มหใามูมขึ้นหดวมหงารสรากงอตกาห .4 ีธิวหนึ่งกีอูมหดวมหงารสีธิวนปเ  

5.  งอขนวสนใ Slug ูมที่หดวมหชื่ออคื

 นปเชใ URL ดทั้งไชใถรามาสยดโ

าถตแ ยทไาษาภะลแษฤกงัอาษาภ

 วไงาวยอลป WordPress จะ

ิตัมนโตัอยดโหใาคดนหำก  

6. มนี้หใามงขึ้นารูมที่สหดวมหกาห

็ก ยอยูมหดวมหนปเ ให กชื่ออลืเ

กัลหูมหดวมห  

 ูมหดวมหบักวเกี่ยยาบิธอำคกอรก .7

ะจซึ่ง ดไ็กลูมอขสใมไอืรหสใ  

 มุปกิลค .8 Add New Category ูมหดวมหลูมอขกึทนับเพื่อ  

     การจัดหมวดหมูใหกับ Post ถือวามีความสำคัญท่ีไมควรละเลย โดยเฉพาะในเว็บไซตท่ีมีขอมูลเปนจำนวนมาก เพราะนอกจากจะทำให
ผูดูแลเว็บไซตจัดการเนื้อหาไดงายแลว ยังทำใหผูเยี่ยมชมเว็บไซตสามารถเขาถึงเนื้อหาที่ตองการไดงายอีกดวย

     หลักจากท่ีสราง Post และกำหนดหมวดหมูใหกับ Post แลว หมวดหมูดังกลาวจะไปปรากฏในรายช่ือหมวดหมูท้ังหมดดวย หากตองการ
แกไขเกี่ยวกับหมวดหมู สามารถทำไดดังนี้

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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  ูดปไบัลการเเมื่อ Post ใน

 วไบักำกูมหดวมหีมะจ ตซไบ็วเานห

 ูมหดวมหกที่ชื่อิลคกาหะลแ

WordPress งดสแะจ็ก  Post  ๆอื่น

นักวยีดเูมหดวมหนใูยที่อ   

  

รากยารนใฏการปะจูมหดวมชื่อห .9  

10. หใ ดใูมหดวมหขไกแรากงอตาถ

กที่ิลคอืรหูมหดวมหกที่ชื่อิลค Edit ที่

วาลกงัดูมหดวมหตใูยอ  

ขไกแ รากงอตมาตดไลูมอขขไกแ .11

ดทั้ง ชื่อไ Slug ะลแ กัลหูมหดวมห

ยาบิธอำค  

 กลิคหใวลแจร็สเเมื่อ .21 Update 

 ูเพื่อดูมหดวมหกชื่อที่ลิคถรามาสตซไบ็วเมชูผ Post ดไนักวยีดเูมหดวมหนใยาภ ๆอื่น  
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  อืรห บักำกยาปชใราก Tag รากนอืมสเบยีรปเซึ่งตซไบ็วเนใูยาที่อูมเนื้อหหดวมหดัจชหนึ่งที่ใีธิวกีอนปเ

ยาปนวขแ บ อขวเกี่ยวารงเรื่องอขาหเนื้อาวบารทหใกอ ง บักวเกี่ยวารงเรื่อตสพโกาห นชเ งาบรไะอบัก

 ดนหำกหใ็ก รตษกเราก Tag ุธนัพด็ลมเ านำท ชพืกูลปราก นชเ นขึ้นยีขวที่เารงเรื่องถึที่สื่อ นตนปเ  

  ดนหำกรากนปปนี้เไอตงายอวัต Tag  บักหใ Post วไงารสยคที่เ  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 นวสงัยปไ .1 Backend กที่ิลค Posts 

 ขไกแกิลคกนั้นาจ Post 

2.  ขไกแานหนใ Post ีมะจ าวขนาด

 อืรห บักำกยาปดนหำกรากงอขนวส

Tag 

การกำหนด Tag

     การใชปายกำกับ หรือ Tag เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชจัดหมวดหมูเนื้อหาที่อยูในเว็บไซต ซึ่งเปรียบเสมือนการแขวนปายบอกใหทราบวา
เนื้อหาของเรื่องราวเกี่ยวของกับอะไรบาง เชน หากโพสตเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตร ก็ใหกำหนด Tag ที่สื่อถึงเรื่องราวที่เขียนขึ้น เชน
การปลูกพืช ทำนา เมล็ดพันธุ เปนตน

     ตัวอยางตอไปนี้เปนการกำหนด Tag ใหกับ Post ที่เคยสรางไว

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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 งอขนวสนใ .3 Tag กนั้นาจ งาบรไะอบักตนี้เกี่ยวสพโาวบักำกเพื่อมาวคอขกอรกหใ

 มุปดก Enter  เพื่อพมิพนปแนบ Tag 

เมื่อเพิ่ม .4 Tag กาห บอรมอลบอรกีมะจอืสงันหวัต จร็เำส

เพิ่มรากงอต Tag กชื่ออรกถรามาส็ก กีอ Tag วลแมดิเงอชนใ

 มุปดก Enter ยลเดไ  

5. สามารถลบ Tag กที่ิลคยดโรากงอตมที่ไ x  งัลห Tag  ๆนั้น  

เมื่อเพิ่ม .6 Tag วลแรากงอตมาตดไ  

 มุปกลิคหใ Update รากกึทนับเพื่อ

ขไกแ  
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  ดนหำกดกที่ไาจงัลห Tag  บักหใ Post ยชื่อารบพะจ วลแ Tag กที่ชื่อิลคเมื่อะลแ งาลนาที่ด Tag ะจ็ก

แสดง Post   ดนหำกรากที่มีอื่นๆ Tag  วไาอเนักวยีดเบบแ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ยีดเีม (Media) ะลแยวสูดตซไบ็วเหใำหนึ่งที่ทยัจจปนปเ จในสานมาวคีมตซไบ็วเหใยวนสิ่งหนึ่งที่ชปเ

งาตทภเะรปยีดเีมิตลัมะลแพาภาอเำนราก อืค าตดุดะส   ตซไบ็วเนใสใามาขเ ๆ ิวปิลค ยาถพาภนปเะจาวมไ ดิโอ 

บอื่นๆ ซึ่งบแวหไนคลื่อเพาภอืรห ดลไส WordPress งายอดานี้ไลหเยีดเีมลฟไรากดัจบัรหำสอืมงครื่อเีม

ทนี้บนใวไยาบิธอะจซึ่ง ยาดยาง  

 

  งัยปไพาภลฟไดลหโพอัรากีมเมื่อ WordPress นอืดเะลแปมาตบ็กเกยแรากมีะจ  ยดโ ดลหโพอัรากำที่ท

WordPress  รอดเลฟวที่โไดลหโะจ wp-content/uploads ฟโีมะจยดโ ล ยอยรอดเ  ลนั้นฟไาวบารทหใกอบ ๆ  ๆ 

เมื่อวไดลหโพอั ใด  

Tag กที่ลิคถรามาสชใูผ บักำกยาป อืรห

 ชื่อ Tag  งดสแเพื่อ Post  อื่นๆ ที่

 บักงอขเกี่ยว Tag ดนี้ไ  

     หลังจากท่ีไดกำหนด Tag ใหกับ Post แลว จะพบรายช่ือ Tag ท่ีดานลาง และเม่ือคลิกท่ีช่ือ Tag ก็จะแสดง Post อ่ืน ๆ ท่ีมีการกำหนด 
Tag แบบเดียวกันเอาไว 

ตำแหนงที่ใชเก็บไฟลอัพโหลด

     มีเดีย (Media) เปนสิ่งหนึ่งที่ชวยใหเว็บไซตมีความนาสนใจ เปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหเว็บไซตดูสวยและสะดุดตา คือ การนำเอาภาพและ
มัลติมีเดียประเภทตาง ๆ เขามาใสในเว็บไซต ไมวาจะเปนภาพถาย คลิปวิดิโอ สไลด หรือภาพเคลื่อนไหวแบบอื่นๆ ซึ่ง WordPress
มีเครื่องมือสำหรับจัดการไฟลมีเดียเหลานี้ไดอยางงายดาย ซึ่งจะอธิบายไวในบทนี้

     เมื่อมีการอัพโหลดไฟลภาพไปยัง WordPress จะมีการแยกเก็บตามปและเดือนที่ทำการอัพโหลด โดย WordPress จะโหลดไวที่
โฟลเดอร wp-content/uploads โดยจะมีโฟลเดอรยอย ๆ บอกใหทราบวาไฟลนั้น ๆ อัพโหลดไวเมื่อใด

มีเดียและลิงค

บทที่ 7

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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การอัพโหลดรูปภาพไปยัง WordPress

 
 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 ปที่ไ wp-content/uploads นอดืเะลแปมาตลฟไบ็กเกยแรอดเลฟโีมะจ  

1202 ปรอดเลฟโ  

นอดืเมาตกยแรอดเลฟโ  

 นวสงัยปไ .1 Backend กิลควลแ

 นูมเ Media 

 มุปกิลค .2 Add New 

3.  มุปกิลค Select Files เพื่อ

ะจอืรหดลหโพัอรากงอปที่ตูรกอลืเ

ดไ็งนี้กาตานหงัยงาวามปูรลฟไกาล  
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 กขึ้นามจในสานมาวคีมเนื้อเรื่องหใำทีทีธิวีมงัย ะราสดไ ยางนาอ บัชะรกหใเนื้อเรื่องนยีขเรากกาจกอน

เนื้อเรื่องบอกะรปปูรนปเเพื่อตสพโนใปไงลพาภปูรกรทแราก อืค    

   

  

ยดโ รอตเวิพมอคงครื่อเนใกาจพาภปูรกอืลเกิลค .4

ปูร ๆยาลหนักมอรพกอืลเะจอืรห ปูระกทีลอลืเถรามาส

 มุปกิลกนั้นคาจ ดไ็ก Open 

ูยที่อะจดมหวทั้งลแดลหโพัปที่อูร .5

 านห Library มไงัยะานี้จลหเปูรซึ่ง

 ตซไบ็วเนบน็หเหใงดสแ งอตะจยดโ

นอื่นวสกาจปรูชใกยรีเ   นชเ ๆ

  จพเานห ตสพโานหกาจชใกยรีเ

นตนปเ  

ปูร ภาพ ดลหโพทั้งหมดที่อั  

 กิลค .2 Edit  ขไกแเพื่อ Post ที่

ปูรกรทแรากงอต  

 นวสงัยปไ .1 Backend กิลควลแ

 นูมเ Posts 

แทรกรูปภาพลงใน Post

    นอกจากการเขียนเน้ือเร่ืองใหกระชับ อานงาย ไดสาระ ยังมีวิธีท่ีทำใหเน้ือเร่ืองมีความนาสนใจมากข้ึนคือ การแทรกรูปภาพลงไปในโพสต
เพื่อเปนรูปประกอบเนื้อเรื่อง  
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รากงอาที่ตนหอไปชี้ใตยสามเำน .3

กิลควลแ ปูรกรทแ  

 กิลค .4 Image พาภปูรกรทแเพื่อ  

 มุปกิลค .5 Upload กอลืเเพื่อ

รอตเวิพมอคงครื่อเนใกาจพาภปูร  

 มุปกิลคอืรห Media Library เพื่อ

 นใวไดลหโพัอยคพที่เาภปูรกอลืเ

WordPress 

ยพที่เคาภปูรกอลืเะจงนี้ายอวตันใ .6

 านหนอกนอตกขั้นาจวลแวไดลหโพัอ

 บ็ทแกิลคยดโ Media Library 

วัตำจะรปิตับมสณคุนปเาวขนาด .7

นนี้วสลูมอขขไกแถรามาสซึ่ง ปูรงอข

ได 
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ะจซึ่ง พาภปูรนทแชมที่ใาวคอขกอรก

ถรามาสมีณที่ไรกนใพาภปูรนทแฎการป

ดไปูรงดสแ  

พที่าภปูรกชื่ออรก WordPress จะใช

ดไจใาขเถรามานชื่อที่สปเรวค งิองาอ

ปนี้รูชใกยีรเรากนใกวดะสมาวคเพื่อ ยาง

งัลหยาภนใกีอ  

 พ ซึ่งาภยาบิธอชามที่ใวคอขกอรก

 พาภตใูยองดสแะจ ยาบิธอเพื่อ

พนี้าภบัเกี่ยวก  

บักวเพิ่มเติมเกี่ยยาบิธอำคกอรก

พาภปูร  

นใูยลที่อฟไงอขงนหแำต  Web server 

 ดกวลแ ปูรกอืลเกิลค .8 Select 

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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 พอัรากีมเมื่อ  งัยปไพาภปูรนปลที่เฟไดลหโ WordPress รากมีะจบบะร กอลดัค  3 นปเกออพาภลฟไ

 ก็ลเดานขพาภ กแดไ ดานข (Thumbnail) ุบะรถรามาสชใูผยดโ ญหใดานขพาภะลแ งาลกดานขพาภ

รายล งนี้ัด ดไดานขะลตแพาภงอขดยอีเะ  

   

 

  

 กิลคยดโปูรดานขบัรปถรามาส Block 

52 ดานขกอืลเกิลควลแ % 50% 75% 

 อืรห 100% รากงอตมาต  

 าวขดิช ยาซดิช ปูรงอขงนหแำตดัจ

ตรงกลาง 

 มุปกิลค .9 Update ปูรกรทแรากกึทนับเพื่อ  

 นวสงัยปไ .1 Backend  ูนมกที่เิลควลแ Setting > Media งาตาคดนหำกเพื่อ  ๆ 

2.  มุปกิลค Save Change 

พาภลฟไงอขงูสมาวคะลแงาวกมาวคุบะร

 ก็ลเดานข (Thumbnail) 

 พาภดัตรากีมหใดนหำก (Crop) ยวด

คงที่นวสดัส  

กที่ามงูสมาวคะลแงาวกมาวคุบะร งอขดุส

ภาพขนาดกลาง 

ดุกที่สามงูสมาวคะลแงาวกมาวคดนหำก

ตซไบ็วเนบงดสแชญที่ใหใดานขพาภงอข  

พัลที่อฟไบ็กเกยแ  นอืดเะลแปมาตดลหโ

โดย WordPress หใามรอดเลฟโงารสะจ

ิตัมนโตัอ  

     เมื่อมีการอัพโหลดไฟลที่เปนรูปภาพไปยัง WordPress ระบบจะมีการคัดลอกไฟลภาพออกเปน 3 ขนาด ไดแก ภาพขนาดเล็ก
(Thumbnail) ภาพขนาดกลาง และภาพขนาดใหญ โดยผูใชสามารถระบุรายละเอียดของภาพแตละขนาดได ดังนี้

ตั้งคาเกี่ยวกับไฟล Media
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  ตซไบ็วเงอขกัลหูนมเ (Main Navigation)  บัรหำส ตซไบ็วเงอขกัลหจพเานหดปเบัรหำสชูนที่ใมเ อืค

WordPress  ะลตแงอขบบแกออรากบักูยอขึ้น วัตยาปที่ตูรมีมไะจกัลหูนมเงอขงนหแำต Theme ญหในวสซึ่ง

 งาบอืรห จพเงอขนบนาดูยอะจกมักัลหูนมเวลแ Theme งาขนาดูยอจาอ  

 

    

  

Theme ชื่อ Hueman กัลหนูมเ

จพเงอขนบนาดูยอะจ  

Theme ชื่อ Twenty Twenty-One 

นาดูยอะจกัลหนูมเ บนของเพจ 

     เมนูหลักของเว็บไซต (Main Navigation) คือ เมนูท่ีใชสำหรับเปดหนาเพจหลักของเว็บไซต สำหรับ WordPress ตำแหนงของเมนูหลัก
จะไมมีรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ Theme ซึ่งสวนใหญแลวเมนูหลักมักจะอยูดานบนของเพจ หรือบาง Theme
อาจอยูดานขาง

เมนู (Menu)

บทที่ 8

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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 นวสงัยปไ .1 Backend กที่ิลคะลแ Appearance 

2. กที่ิลค Menus 

3. ”กัลหูนมเ“ นชเ นูมเตั้งชื่อ  

 งารเมื่อส หใดนหำก .4 Page 

 งอขะเพิ่มลิงคจ Page าขเนั้น

ิตัมนโตัอยดูนนี้โมาที่เม  

 นบนูมเงอขงนหแำตกอลืเ .5

Theme นใซึ่งกัลหูนมเนปเหใ

บาง Theme  กัลหนูมเีมทั้งะจ

งอรนูมเะลแ   มุปกิลค .6 Create Menu งารสเพื่อ

เมนู 

7.  มุป วลแนูมเงารสเมื่อ Create 

Menu  นปเนปลี่ยเะจ Save Menu 

วิธีกำหนดเมนูหลัก   
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 ูนอื่นมเงารสถรามาส วลแกัลหูนมเงารสรากกาจกอน  ากนใตแ นวนำจดักำจมไยดโูนมเยาลหกอีดไ ๆ ร

 งอขนหนึ่งวสนปเนซึ่งางชใูผหใำจดจรากงารสเพื่อกามมไูยอูนมเีมะจหนึ่งตซไบ็วเ วลแงิรจนางชใ User 

Experience Design 

 งนี้ัดดไำทถรามาสเพิ่มูนมเงารสราก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 นวสงัยปไ .1 Backend  านหดปเะลแ Menus 

2.  กิลค create a new menu  

3. นูมเตั้งชื่อ  

 มุปกิลค .5 Create Menu 

4. งอรูนมเนปเหใดนหำก  

หากทำการ  ูนมเ 1 าวกกามนูมเงารส

หใบ็ทแีมะจ เ ดใูนมเขไกแะจาวกอืล  

     นอกจากการสรางเมนูหลักแลว สามารถสรางเมนูอ่ืน ๆ ไดอีกหลายเมนูโดยไมจำกัดจำนวน แตในการใชงานจริงแลว เว็บไซตหน่ึงจะมี
เมนูอยูไมมากเพื่อสรางการจดจำใหผูใชงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของ User Experience Design

      การสรางเมนูเพิ่มสามารถทำไดดังนี้

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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 มุปกิลคกนั้นาจ ขไกแะจรากงอนูที่ตมเกอลืเ .2 Select 

 งัยูนนั้นมเนใยาภตแ ทานั้นเูนมเหใงนหแำตดนหำกะลแรตั้งชื่อากงยีพเนปเามนานที่ผอตกขั้นาจ ไมมี

การ ิละลแรากยารุบะร งค ิล ยวดูนมเนใรากยารงารสรากงายอวัตนปเปไอตนอตขึ้น งค ูมหดวมหะลแ จพเ  อืรห

นใสใามำนถรามาส็กตสพโตแมแ เมนู นักนชเดนี้ไ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

4. กรอก URL ิลรากงอที่ต ไคง ป 

 บัรหำสกชื่ออรก .5 URL นบนาด  

 มุปกิลค .6 Add to Menu 

 นวสงัยปไ .1 Backend กิลควลแ

ที่ Menus 

3.  กิลค Custom Links เพื่อเพิ่ม

ากลิงคจรากยาร  

6. นใ ปเพิ่มไดการนูที่เมเฏการปะจ

”กัลหูนมเ“ งอขงาตานห  

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

     จากขั้นตอนที่ผานมาเปนเพียงการตั้งชื่อและกำหนดตำแหนงใหเมนูเทานั้น แตภายในเมนูนั้นยังไมมีการระบุรายการและลิงค ขั้นตอน
ตอไปเปนตัวอยางการสรางรายการในเมนูดวย ลิงค เพจ และหมวดหมู หรือแมแตโพสตก็สามารถนำมาใสในเมนูนี้ไดเชนกัน
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ดยีอเะลยารีมะจ         ิลกที่คกาห

 ขไกแถรามาสารเซึ่งงดสแ URL 

ิลชื่อ ะลแ งค นนี้วสกาจดไ  

หใ ูนมเนใเพิ่มามูมหดวมหำนีธิว .7

กที่ิลค Categories 

8. รากงอที่ตูมหดวมหกอืลเกิลค

ูนมเนใเพิ่ม  

 มุปกิลค .9 Add to Menu 

9. อตกขั้นาจวไกอืลที่เูมหดวมห น

8ที่  งาตานหนใามาขเเพิ่มกูถะจ

าวขนาด  

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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 ำนีธิว .11 Page หใ ูนมเนใเพิ่มาม

กที่ิลค Pages 

 กอืลเ .21 Page รากงอที่ต  

 มุปกิลค .31 Add to Menu 

14.  มุปกิลค Save Menu 

10. บัดำลดัจเพื่อสามเกาลถรามาส

อืรห งัลหามนอกามนหไนูมเาวนูมเ

 กัลหูนมเนปเนหไูนมเหใดนหำก

ยอยนูมเ  
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การใชงานเมนูจะเกี่ยวของกับ Theme ที่ใชงานอยูในขณะนั้น เชนบาง Theme สามารถกำหนดได

หลายเมนู เชน เมนูหลัก (Main Navigation) เมนูที่สวนลางของเว็บเพจ (Foot Menu) ตลอดจนสามารถ

สรางเมนูที่ดานขาง (Sidebar) เปนตน

 

 

 

  ต็จเดิว (Widget)  อืค  นบวไรากงอลที่ตูมอขงดสแถรามาสารเหใยวยที่ชายขนวส Sidebar นำไป

านหงอขงาลนาอที่ดืรห นบนาด งาขนาดลผงดสแ   นใต็จเดิวงดสแราก WordPress นพื้นที่ใปไงลสใงอตะจ

 าวกยีรเ ะาพฉเยดโต็จเดิวบัรหำส Widget Area โดยใน WordPress  ดนหำกถรามาสนั้น Widget Area ดทั้งไ

 งอขนวสนใ Sidebar Header Footer รไงายอามบบแกออ ๆ มนั้นีธาวบกัูยอซึ่งขึ้น   

 มีธ กัลหนวสนปเกออตซไบ็วเานหงบแะจญหในวส   วัหนวสอืค นวส 4 ๆ (Header)  งาขนาด (Sidebar) 
าหเนื้อ  (Content) งาลนวสะลแ  (Footer) ซึ่ง WordPress  งอขนวสชใะจ Content ูยเนื้อหาที่องดสแบัรหำส

 จพเอืรหตสพโนใ  

 

พลัลผ ธ ฎการปะงขึ้นจารนูที่สมเ

ตซไบ็วเงอขกัลหูนมเนปเ  

 วัหนวส (Header) 

 งาขนาด (Sidebar)  งาขนาด (Sidebar) 

 
 
 

 

 ยาทนวส (Footer) 

     การใชงานเมนูจะเกี่ยวของกับ Theme ที่ใชงานอยูในขณะนั้น เชนบาง Theme สามารถกำหนดไดหลายเมนู เชน เมนูหลัก
(Main Navigation) เมนูที่สวนลางของเว็บเพจ (Foot Menu) ตลอดจนสามารถสรางเมนูที่ดานขาง (Sidebar) เปนตน

การใชงาน Widget และ Sidebar

บทที่ 9

วิดเจ็ต (Widget) 

     วิดเจ็ต (Widget) คือ สวนขยายที่ชวยใหเราสามารถแสดงขอมูลที่ตองการไวบน Sidebar นำไปแสดงผลดานขาง ดานบน หรือที่
ดานลางของหนา การแสดงวิดเจ็ตใน WordPress จะตองใสลงไปในพื้นที่สำหรับวิดเจ็ตโดยเฉพาะ เรียกวา Widget Area โดยใน
WordPress นั้นสามารถกำหนด Widget Area ไดทั้งในสวนของ Sidebar Header Footer ซึ่งขึ้นอยูกับวาธีมนั้น ๆ ออกแบบมาอยางไร 
     ธีมสวนใหญจะแบงหนาเว็บไซตออกเปนสวนหลัก ๆ 4 สวน คือสวนหัว (Header) ดานขาง (Sidebar) เน้ือหา (Content) และสวนลาง 
(Footer) ซึ่ง WordPress จะใชสวนของ Content สำหรับแสดงเนื้อหาที่อยูในโพสตหรือเพจ

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
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วิธีกำหนดวิดเจ็ต

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 นิทิฏปำนรากงายอวัต (Calendar)  งอขนวสงัยปไ นาฐรตามต็จเดิวนปเซึ่ง Sidebar บ็วเงอขาวขนาดูยที่อ  

  

 

   

 

 

 นวสงัยปไ .1 Backend 
กที่ิลควลแ

Appearance 
)บ็วเบบแปูร(  

กที่ิลค .2  Widget ( ต็จเดิว ) 

3. เพิ่ม ตที่็จเดิว
ดไชใปไำนถรามาส  

4. ำนถรามานที่สวส
ดไสใปไต็จเดิว  

5 กที่ิลค .
กวบยามหงครื่อเ
รากยารเพิ่มเพื่อ  

ตที่ส็จเดิว ถรามา
ดไชใปไำน  

 นางชใรากงอตที่ต็จเดิวกอลืเ .7
กที่ิลคงายอวตันใซึ่ง Calendar 

6. กพื้นที่อลืเ
รากงอที่ต
ต็จเดิวงาว  

ตัวอยางการนำปฏิทิน (Calendar) ซึ่งเปนวิดเจ็ตมาตรฐาน ไปยังสวนของ Sidebar ที่อยูดานขวาของเว็บ
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 รากงอนพื้นที่ที่ตใต็จเดิวต ซึ่งเมื่อเพิ่ม็จเดิวยาลหดไต็จเดิวงดสแถรามาส ต็จเดิวงดสะพื้นที่แลตแนใ

ถรามาส วลแ ทำการ รากงอตมาตดไต็จเดิวงยีรเดัจ  

 

 

 

นิทิฏปต็จเดิว.8
งนหแำฎที่ตการป  

กอืลที่เ  

 กิลค.9 Update  
กึทนับเพื่อ  

ต็จเดิวกอลืเ.3  
ยายรากงอที่ต

งนหแำต  

 นวสงัยปไ .1 Backend 
กที่ิลควลแ

Appearance  

    ในแตละพื้นที่แสดงวิดเจ็ต สามารถแสดงวิดเจ็ตไดหลายวิดเจ็ต ซึ่งเมื่อเพิ่มวิดเจ็ตในพื้นที่ที่ตองการแลว สามารถทำการจัดเรียงวิดเจ็ต
ไดตามตองการ

การจัดเรียงวิดเจ็ต
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 ต็จเดิวงนหแำตบัรปกอลืเ .4
รากงอตมาวคมาต  

 กิลค .5 Update รากำทเพื่อ
งลปแปลี่ยนเรากกึทนับ  

บลรากงอตที่ต็จเดิวกอลืเ .1  
อขึ้นืมงเครื่องอลกีมหใกิลค  

พาภงัด  

 กอลืเ .2 Remove Block เพื่อ
รากงอตตที่ไม็จเดิวบล  

การลบวิดเจ็ต
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 วลแนาฐยพื้นดโ  Theme WordPress  ตซไบ็วเงอขณษกัลปูรดนหำตที่กลพเมทเงอขดุชอืค Theme 

WordPress ตซไบ็วเบบแกออรากอตลผีกสิ่งที่มุทมุลคบอรค  ีสนทโงึถนจปไยาทนวสะลแวัหนวสตตั้งแ  าคเ

โครง ๆ ะอื่นลแ  

  

1. ( บบแกออรากนใยวช layout) านหะลตแบ็วเานห  

2.  นวสงตแบัรป Header และ Footer 

3.  นปลี่ยเ Logo ีสปลี่ยนเ  ( ตนอฟปลี่ยนเ font) 

 

  ชใารเกาห Premium Theme ะลแมีธงลรากนมีขั้นตอะจมีธะลตแซึ่ง รากนอตขั้น  set up งาตกตแ  นัก

งนั้นัด นอก มีธชใกอืลเ  นางชใาครตั้งากีธิวะลแลูมอขาษกึศรวค มนั้นีธงอข  ๆ อมสเนอก  

 

วิดเจ็ตที่แนะนำ

การเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต (Theme)

บทที่ 10

     โดยพื้นฐานแลว Theme WordPress คือชุดของเทมเพลตที่กำหนดรูปลักษณของเว็บไซต Theme WordPress ครอบคลุมทุกสิ่ง
ที่มีผลตอการออกแบบเว็บไซต ตั้งแตสวนหัวและสวนทายไปจนถึงโทนสี เคาโครง และอื่น ๆ ซึ่งแตละธีมจะมีขั้นตอนการลงธีมและขั้นตอน
การ set up แตกตางกัน ดังนั้นกอนเลือกใชธีม ควรศึกษาขอมูลและวิธีการตั้งคาใชงานของธีมนั้น ๆ กอนเสมอ

1. ชวยในการออกแบบ (layout) หนาเว็บแตละหนา
2. ปรับแตงสวน Header และ Footer
3. เปลี่ยน Logo เปลี่ยนสี เปลี่ยนฟอนต (font)

หนาที่หลัก ๆ ของธีม
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 ูยองคงัยะจาเนื้อหตแ กอืลเีทมีธมาตปไปลี่ยนเบบแปูรีมารเงอขตซไบ็วเหใำทะจมีธปลี่ยนเราก

 Theme รากงอตาตที่เรซไบ็วเบบแปูรบักมสะามหเหใกอืลเองซื้อบที่ตบแะลแีรฟดลหโหใบบแีมทั้ง  

 นวสงัยปไ .1 Backend กที่ิลควลแ
Appearance )บ็วเบบแปูร(  

กที่ิลค .2  Theme ( มีธ ) 

 กิลค .3 Add New มีธกอลืเเพื่อ  

5. นับุจจปนใชใารมที่เีธงดสแะจ อืมยาซนบนาที่ด  6  กอืลเ รากงอมที่ตีธอืนหเงาวปไสามเนเลื่อหใ มีธปลี่ยนเรากงอตาถ .
Preview  มีธงายอวัตมชเพื่อ  กอลืเ Install มีธิตดตั้งเพื่อ  

3. Feature Filter ิตับมสณคุมาตมีธกอลืเ )งอรกวัต(  

 ถรามาสมีธบชื่อารทาถ .4  
ยลเดไาหนคงอมที่ชีธาหนค  

การเปลี่ยนธีม (Theme)

     การเปล่ียนธีมจะทำใหเว็บไซตของเรามีรูปแบบเปล่ียนไปตามธีมท่ีเลือก แตเน้ือหาจะยังคงอยูเหมือนเดิม Theme มีท้ังแบบใหโหลดฟรี
และแบบที่ตองซื้อเลือกใหเหมาะสมกับรูปแบบเว็บไซตที่เราตองการ
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 มีธดตั้งิตราก ิตอื่นับมสณุคดตั้งิตรากีมจาอ  ยวดมีธบกัามดิต ๆ  รากบบแปูรีมจาอ็กมีธะลตแะลแ

มนั้นีธงตแบัรปรากบัรหำสูนมเบพะจ็ก มีธดตั้งิตงัลหวลแปยทั้วไดโตแ ปไกออนกังานที่ตลเกูลอืรห งตแบัรป  ๆ

โดยเฉพาะ 

 

7  นวสงัยปไ . Backend กที่ิลควลแ
Appearance )บ็วเบบแปูร(  

8 กที่ิลค .  Theme ( มีธ ) 

9  กิลค . Activate มีธนางชใเพื่อ   

 กอลืเ .1 Customize 
มีธงตแบัรปเพื่อ  

 

     การติดตั้งธีมอาจมีการติดตั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ติดมากับธีมดวย และแตละธีมก็อาจมีรูปแบบการปรับแตง หรือลูกเลนที่ตางกันออกไป
แตโดยทั่วไปแลวหลังติดตั้งธีม ก็จะพบเมนูสำหรับการปรับแตงธีมนั้น ๆโดยเฉพาะ

การตั้งคาธีม
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2. มีธาครตั้งากนูมเ  มาตปไนักงาตกตแ( มีธ )กอืลที่เ  

 กิลค .3 Publish งลปแปลี่ยนเรากกึทนับเพื่อ  

 นวสงัยปไ .1 Backend กที่ิลควลแ
Appearance )บ็วเบบแปูร(  

กที่ิลค .2  Theme ( มีธ ) 

3.  บลรากงอมที่ตีธปไสามเเลื่อน
กที่ิลคกนั้นาจ Theme Details 

 )มีธดยีอเะลยาร(  

 กิลค .4 Delete 
เพื่องาลาวขมที่ม ุ

มีธบล  

วิธีลบธีม
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 ( มิรสเนวส Plugin) คือ  บักหใถรามาสมาวเพิ่มคยวมที่ชิรสเนวส WordPress ถรามาสมคนที่ไบัรหำส

 กาจงเนื่อะลแ ยลเดไนขึ้นยีขเ ปลั๊กอินที่ผูอื่นชใกอืลเถรามาส็กดไงอเมรกแรปโนยีขเ WordPress  นปเนั้น CMS 

บบแทั้งกามยาลหกาลหนางชใกอืลเหในอิปลั๊กีมหใำท 1 บัดนอัมยินที่นปที่เ ยาจชใาคีม และแบบฟรี 

 

 

 

 

1.  งัยปไ Backend ของ WordPress 
กที่ิลควลแ Plugins )นิอปลั๊ก(  

กที่ิลค .2 Add new ( นิอเพิ่มปลั๊ก
ใหม นิอเพื่อติดตั้งปลั๊ก )  

กอรกยดโ นิอปลั๊กาหนค .3
ลูมอขอืรหนิอชื่อปลั๊ก ที่

นิอปลั๊กบักงอขวเกี่ย  งอขรปลั๊กอินที่เกี่ยวากยาร .4  

การติดตั้งสวนเสริม (Plugin)

บทที่ 11

     สวนเสริม (Plugin) คือ สวนเสริมที่ชวยเพิ่มความสามารถใหกับ WordPress สำหรับคนที่ไมสามารถเขียนโปรแกรมเองไดก็สามารถ
เลือกใชปลั๊กอินที่ผูอื่น เขียนขึ้นไดเลย และเนื่องจาก WordPress นั้นเปน CMS ที่เปนที่นิยมอันดับ 1 ทำใหมีปลั๊กอินใหเลือกใชงาน
หลากหลายมาก ทั้งแบบมีคาใชจายและแบบฟรี
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 วลแนอิดตั้งปลั๊กิตกาจงัลห  ถรามาส นางชใรากงอขมสะามหเมาวคมาตนอิงปลั๊กตแบัรปรากงอตกาห

ปนี้ไอตนอตมขั้นาตดไรากนินเำด  

 

 

กที่ิลค .5 install Now 
ดตั้งิต( ตอนนี้) เพื่อติดตั้ง

นิอปลั๊ก  

6.  นใิตดตั้งกูถะจนิอปลั๊ก
WordPress ดไมไงัยตแ วลแ

กที่ลิคหใ นางชใดปเกูถ
Activate หใเพื่อสั่ง )นางชใ(

นางชใลผีมนิอปลั๊ก  

นางยารนใฏการปนิอบชื่อปลั๊กพะจ .7  

กที่ิลค .1 Settings นางชใรากาคเพื่อตั้ง
นิอปลั๊ก  

หลังจากติดตั้งปลั๊กอินแลว หากตองการปรับแตงปลั๊กอินตามความเหมาะสมของการใชงาน สามารถดำเนินการไดตามขั้นตอนตอไปนี้

การปรับแตงปลั๊กอิน
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การลบปลั๊กอิน

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  นิอปลั๊กขไกแรากนใอืมงเครื่อ ะลตแซึ่ง
ปไนักงาตกตแอืมงครื่อเีมะจนิอปลั๊ก  

 มุปกิลค .3 Save Changes รากกึทนับ(
)งลปแนปลี่ยเ  

 งอขนวสงัยปไาขเ .1 Backend กที่ิลควลแ
 นูมเ Plugin )นิอปลั๊ก(  

ปลั๊กกาห บลรากงอนที่ติอปลั๊กงัยปไนเลื่อ .2
 กลิคหใูยอนางชใงัยนิอ Deactivate ดป(

)นางชใราก  

กที่ิลค Delete ( นิอปลั๊กบลเพื่อ )บล  
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  วลแปไนอิปลั๊กนางชใงอลดทดไารเกาห ีมอืรหตซไบ็วเบักมสะามหเมไนอิปลั๊กงอขิตับมสณุคาวกึสูรดิกเ

นนั้นอิปลั๊กกิลเกยถรามาสารเ นางชใรากนาดาหญป  ๆ งนี้ัด ดไนอกปไ  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 งอขนวสงัยปไาขเ .1 Backend กที่ิลควลแ
 นูมเ Plugin )นิอปลั๊ก(  

ยดโ ดมหนที่ติดตั้งทั้งิอยชื่อปลั๊การบพะจ .2
 ูยอนางชวที่ใัตงาบนิอปลั๊กีมะจ าวตกเงัสะจ

นางชใดปเกูถดไมวที่ไัตงาบีมะลแ  

 ูนมเบพาถ Activate  )นางชใ( ปลั๊กาวงดสแ
ชใดปเถรามาสารเ นางชใดปเกูถดไมไงัยนิอ

ดไนิอปลั๊กบลอืรห นาง  

 ูนมเบพาถ Deactivate  )นางชใรากดป(
รากดปเพื่อกิลค ูยอนางำทนิอปลั๊กาวงดสแ

นิอปลั๊กงอขนางำท  
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การเปดหรือปดปลั๊กอิน

     หากเราไดทดลองใชงานปล๊ักอินไปแลว เกิดรูสึกวาคุณสมบัติของปล๊ักอินไมเหมาะสมกับเว็บไซตหรือมีปญหาดานการใชงาน เราสามารถ
ยกเลิกปลั๊กอินนั้น ๆ ไปกอนได ดังนี้
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