
อบรม Basic WordPress Workshop 

Monday, 23rd February 2009 
WordPress Training 

Blog เป็นเครื่องมือทางการตลาดชนิดหนึ่ง ที่ทรงประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของ
การ Interact ระหว่างผู้อ่าน blog และเจ้าของ blog และ WordPress เป็นระบบจัดการ 
blog ที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพที่ด ีมีผู้ใช้งานทั่วโลกเป็นจ านวนมาก และใน
วันน้ี FlyRocket ได้เปิดคอร์สอบรม การใช้งาน WordPress เบื้องต้นข้ึนมาแล้วหลาย
ครั้ง ซึ่งการอบรมแต่ละครั้ง สามารถผลิต blogger ให้ออกไปโลดแล่น ในโลกแห่ง blog 
โดยบางท่าน ก็ผันตัวเองไปเป็นหนึ่งใน blogger ชื่อดังของประเทศไทย 

การฝึกอบรมการใช้ WordPress เบื้องต้น โดย FlyRocket นั้นจะอบรมกันตลอด 1 วัน
เต็ม สอนโดยคุณเก่ง เจ้าของเว็บไซต ์keng.com ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนา blog 
มานานหลายปี และได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นหน่ึงให้ผู้ที่ศึกษาเรื่อง blog มา
อย่างจริงจัง ซึ่งหลัก สูตร Basic WordPress Workshop ของเรานี้ จะเน้นให้ผู้รับการ
ฝึกอบรม ได้สามารถเรียนรู้ การติดตั้งโปรแกรม WordPress การเขียน blog ด้วย 
WordPress การใส่รูปภาพ และการเลือกใช้เครื่องมือใน WordPress อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนวิธีเลือกธีม ให้กับ blog ที่ใช้ WordPress ของคุณได้ เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว 
ผู้รับการอบรม จะสามารถดูแลและเขียน blog ในระบบ WordPress ได้ด้วยตนเอง 

เตรียมตัวพบกับคอร์สอบรม Basic WordPress Workshop ที่จะเปิดให้จองได้เร็ว ๆ นี้ 

WordPress คืออะไร 

Wednesday, 27th August 2008 
คู่มือ WordPress 

WordPress คือเป็นซอฟต์แวร ์blog ที่ได้รับความนิยมกันไปทั่วโลก ซึ่ง WordPress 
พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP แล้วให้ใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล เช่น MySQL ซึ่ง
ซอฟต์แวร์ WordPress ตัวนี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่แจกให้ใช้กันได้ฟรี ท าให้มีผู้นิยม
แพร่หลาย ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน 

WordPress  พัฒนามาเพื่อใช้ในการ อัพเดท blog โดยเฉพาะ ดังน้ันตัวโปรแกรมเอง 
พัฒนามาให้ใช้งานง่ายดาย โดยมีความง่ายตั้งแต่การติดตั้ง จนกระทั่งการเขียน blog 
หรือการเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ หรือธีมของ blog ก็สามารถท าได้สะดวกง่ายดายครับ 

หากใครเริ่มสนใจจะท า blog ลองเริ่มด้วยการใช้ WordPress ก็คงจะดีไม่น้อยครับ 

 

Akismet : Plug-in กรอง Spam 
Comment 

http://flyrocket.com/wordpress-category/wordpress-training/
http://keng.com/
http://flyrocket.com/wordpress-category/blog/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-wordpress/
http://wordpress.org/
http://keng.com/2005/09/30/what-is-blog/


Wednesday, 3rd September 2008 
WordPress Plug-in 

หลายคนมักจะเกิดปัญหาเวลาที่เขียน blog ไปนาน ๆ เข้า มักจะมี 
spam เ ข้ามาทาง comment แทบจะทุกวัน แม้จะเป็นวันมามาก 
เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่อง spam แล้วล่ะครับ เมื่อทางบริษัท 
Automattic ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง WordPress ได้ท าการพัฒนา Plug-
in ของ WordPress ที่คอยมากรองและช่วยเราตรวจสอบ spam 
ที่มีเข้ามาทาง comment ของ blog เราแล้วล่ะครับ 

Plug-in ตัวที่ว่านี้คือ Akismet ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะคิสเม็ทรึเปล่า แต่เอาเถอะครับ ใครจะ
อ่านอย่างไรก็ได้ แต่บอกได้ว่า ตัว Akismet นี้ เป็น plug-in ที่มีมาพร้อมกับตัวโปรแกรม 
WordPress เลย ผมใช้แล้วก็ชอบมาก กรอง spam ช่วยเราได้มากทีเดียวครับ 

หลักการของ Akismet ที่กรอง spam ให้เราก็คือว่า ทาง Akismet จะมีเซิรฟ์เวอร์
ตัวกลาง ที่เป็นฐานข้อมูล spam ทั้งหมด เวลามี comment เข้ามา เค้าก็จะท าการเช็ค
กับฐานข้อมูล ให้เราโดยอัตโนมัติ ถ้าพบว่าเป็น comment ที่สงสัยว่าเป็น spam แล้วล่ะ
ก็ ทาง Akismet จะแยกให้เราเห็นว่า นี่คือ spam comment และคอยให้เราจัดการ
ต่อไปครับ 

ส าหรับ plug-in ตัวนี้ หลังจากติดตั้งแล้ว ก็จ าเป็นที่จะต้องม ีWordPress API Key ด้วย
ครับ เจ้าตัว API Key ที่ว่านี้ ก็สามารถขอได้ฟรี ๆ โดยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บ 
wordpress.com ครับ หลังจากนั้นก็ login เข้าไปสู่ระบบของ WordPress.com เพื่อเอา 
API Key มาใช้ครับ 

ส าหรับการดาวน์โหลด และติดตั้ง Akismet ส าหรับ WordPress สามารถท าได้ดังน้ีครับ 

1. ดาวน์โหลด Akismet Plug-in แล้วน ามาแตกซิปไฟล์ออก 
2. อัพโหลด แฟ้ม akismet ขึ้นสู่เว็บไซต์ โดยเก็บไว้ในแฟ้มที่ชื่อ /wp-

content/plugins/ 
3. ท าการ activate akismet ที่เมนู Plugins ใน WordPress 
4. กรอก API key 
5. เสร็จแล้วคร๊าบ ไปฉลองกันได้เลย 

ถึงแม้มีตัว plug-in ที่ท าหน้าที่กรอง spam ตัวอื่นอยู่ แต่ผมก็ยังติดใจ Akismet อยู่ไม่
เสื่อมคลายครับ 

WordPress เวอร์ชั่น 2.6.1 แก้ไข bug 
อีก 60 กว่าจุด 

Monday, 25th August 2008 
ข่าว WordPress 

WordPress ได้ออกเวอร์ชั่น 2.6.1 มาเพื่อแก้ไข bug ต่าง ๆ ที่ค้นพบหลังจากออกเวอร์
ชั่น 2.6 ที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ ใน WordPress มาเมื่อ
เร็ว ๆ นี้ครับ แต่เวอร์ชั่น 2.6.1 นี้ออกมาเพื่อท าให้ WordPress สมบูรณ์ข้ึนเท่านั้น ไม่ได้

http://flyrocket.com/wordpress-category/blog/wordpress-plug-in/
http://www.automattic.com/
http://flyrocket.com/what-is-wordpress/
http://akismet.com/
http://wordpress.com/
http://akismet.com/download/
http://flyrocket.com/wordpress-category/blog/wordpress-news/


มีเหตุการณ์ เรื่องความปลอดภัยของระบบ มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เพราะทางผู้พัฒนา 
WordPress ได้แจ้งมาว่า ถ้าเวอร์ชั่น 2.6 ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างของคุณแล้ว หรือไม่พบ
ปัญหาใด ๆ ในการใช้ WordPress เวอร์ชั่น 2.6  ก็สามารถใช้ตอ่ไปได ้โดยไม่
จ าเป็นต้องอัพเกรดเป็น 2.6.1 แต่อย่างใด 

ส าหรับตัว WordPress 2.6.1 นี้ ได้มีการปรับปรุงค่อนข้างเยอะ โดยเน้นเพื่อ ตอบโจทย์
ส าหรับผู้ใช้ภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษโดยมีการแก้ไข bug เล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งก็ไม่
ค่อยเกี่ยวกับภาษาไทยของเราสักเท่าไหร่ ส าหรับปัญหาเรื่องการอัพโหลดรูปภาพ ที่พบ
ปัญหาเมื่อใช้ browser IE ในเวอร์ชั่นก่อน ก็ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นกัน 

ยังมีรายชื่อ bug อื่น ๆ อีกประมาณ 60 กว่าจุด ที่ได้รับการแก้ไขแล้วใน 2.6.1 เช่นกัน 
ขอให้สนุกกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 2.6.1 ครับ 

Akismet : Plug-in กรอง 
Spam Comment 

Wednesday, 3rd September 2008 
WordPress Plug-in 

หลายคนมักจะเกิดปัญหาเวลาที่เขียน blog ไปนาน ๆ เข้า มักจะมี 
spam เ ข้ามาทาง comment แทบจะทุกวัน แม้จะเป็นวันมามาก 
เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่อง spam แล้วล่ะครับ เมื่อทางบริษัท 
Automattic ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง WordPress ได้ท าการพัฒนา Plug-
in ของ WordPress ที่คอยมากรองและช่วยเราตรวจสอบ spam 
ที่มีเข้ามาทาง comment ของ blog เราแล้วล่ะครับ 

Plug-in ตัวที่ว่านี้คือ Akismet ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะคิสเม็ทรึเปล่า แต่เอาเถอะครับ ใครจะ
อ่านอย่างไรก็ได้ แต่บอกได้ว่า ตัว Akismet นี้ เป็น plug-in ที่มีมาพร้อมกับตัวโปรแกรม 
WordPress เลย ผมใช้แล้วก็ชอบมาก กรอง spam ช่วยเราได้มากทีเดียวครับ 

หลักการของ Akismet ที่กรอง spam ให้เราก็คือว่า ทาง Akismet จะมีเซิรฟ์เวอร์
ตัวกลาง ที่เป็นฐานข้อมูล spam ทั้งหมด เวลามี comment เข้ามา เค้าก็จะท าการเช็ค
กับฐานข้อมูล ให้เราโดยอัตโนมัติ ถ้าพบว่าเป็น comment ที่สงสัยว่าเป็น spam แล้วล่ะ
ก็ ทาง Akismet จะแยกให้เราเห็นว่า นี่คือ spam comment และคอยให้เราจัดการ
ต่อไปครับ 

ส าหรับ plug-in ตัวนี้ หลังจากติดตั้งแล้ว ก็จ าเป็นที่จะต้องม ีWordPress API Key ด้วย
ครับ เจ้าตัว API Key ที่ว่านี้ ก็สามารถขอได้ฟรี ๆ โดยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บ 
wordpress.com ครับ หลังจากนั้นก็ login เข้าไปสู่ระบบของ WordPress.com เพื่อเอา 
API Key มาใช้ครับ 

ส าหรับการดาวน์โหลด และติดตั้ง Akismet ส าหรับ WordPress สามารถท าได้ดังน้ีครับ 

1. ดาวน์โหลด Akismet Plug-in แล้วน ามาแตกซิปไฟล์ออก 
2. อัพโหลด แฟ้ม akismet ขึ้นสู่เว็บไซต์ โดยเก็บไว้ในแฟ้มที่ชื่อ /wp-

content/plugins/ 

http://trac.wordpress.org/query?status=closed&milestone=2.6.1&resolution=fixed&order=priority
http://wordpress.org/download/
http://flyrocket.com/wordpress-category/blog/wordpress-plug-in/
http://www.automattic.com/
http://flyrocket.com/what-is-wordpress/
http://akismet.com/
http://wordpress.com/
http://akismet.com/download/


3. ท าการ activate akismet ที่เมนู Plugins ใน WordPress 
4. กรอก API key 
5. เสร็จแล้วคร๊าบ ไปฉลองกันได้เลย 

ถึงแม้มีตัว plug-in ที่ท าหน้าที่กรอง spam ตัวอื่นอยู่ แต่ผมก็ยังติดใจ Akismet อยู่ไม่
เสื่อมคลายครับ 

การสร้าง Blog ของตนเองที่ Wordpress.com  

June 9, 2009 by bombik in ท่องโลก Internet  

 1784 reads 

Weblog เว็บล็อก หรือที่เรียกกันว่า Blog บล็อก ปัจจุบันน่าจะเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งค านี้
น่าจะมาจาก 
 
web = เว็บไซต์  
log = การบันทึกเรื่องราวตามล าดับเวลา 
weblog น่าจะหมายถึงเว็บไซต์ที่เป็นการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ตามล าดับเวลา ซึ่ง
เมื่อก่อน 
น่าจะรู้จักกันในรูปแบบของไดอารี่ออนไลน์ ซึ่ง blog น่าจะเริ่มมาจากการเขียนไดอารี่
ออนไลน ์
รูปแบบการเขียนหรือการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ก็จะแล้วแต่คนเขียน Blog ว่าจะน าเสนอ
อะไร 
 
ปัจจุบันมีคนนิยมเขียน Blog เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็มีเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการ Blog จ านวน
มาก 
ท าให้ผู้ที่คิดจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ไม่ต้องยุ่งยากในการติดตั้ง เช่า Host ให้เปลือง
เงิน 
ซึ่งมีเว็บไซต์ที่ให้บริการ Blog ฟรีอยู่มากมาย สามารถเลือกสมัครใช้งานได้ตามที่
ต้องการ 

อย่างที่เราคุ้นๆ อยู่ก็ม ี 
windows live space 
wordpress  
myspace 
blogger (ของ google) 
ของไทยก็.. 
bloggang (ของ pantip.com) 
exteen 
OKNation 
และอื่นๆ อีกมากมาย 

ส่วนใหญ่ที่บอกมาด้านบนก็เป็นสมาชิกแล้วเกือบทั้งน้ัน 

วันน้ีเลยจะมาแนะน าการสมัคร Blog ในเว็บไซต์ wordpress.com กัน  
ซึ่ง Software ที่เว็บไซต์นี้ใช้ท า Blog แน่นอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจาก Wordpress 
(ช่วงน้ีรู้สึกจะเขียนเรื่อง wordpress บ่อย) ที่มาก็เน่ืองมาจากวันก่อนให้เด็กๆ สมัคร 

http://bombik.com/category/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-internet
http://spaces.live.com/
http://wordpress.com/
http://www.myspace.com/
http://www.blogger.com/home
http://www.bloggang.com/
http://exteen.com/
http://www.oknation.net/blog/
http://wordpress.com/


Blog 
ก็เลยมีคนนึงแนะน า wordpress.com ซึ่งน่าสนใจ และการใช้งานก็เหมือนกับ 
wordpress 
เพยีงแต่ไม่ต้องยุ่งยากในการลง ย้าย ไม่ต้องหา Host เพียงแค่สมัครสมาชิกก็ใช้งานได ้ 
เหมือนๆ กับผู้ให้บริการ Weblog โดยทั่วไปน่ันเอง wordpress.com ก็เป็นอีกทางเลือก
หนึ่ง 

 

มาดูกันดีกว่า ว่าถ้าอยากมี Blog กับ Wordpress.com ต้องท าอะไรบ้าง 
(จริงๆ ก็แค่การสมัครธรรมดา แต่ก็มาเขียนไว้ก็แล้วกัน อาจจะมีประโยชน์บ้าง) 

เข้าไปที่เว็บไซต์ wordpress.com 
คลิกที่ Sign Up Now! 

 

http://wordpress.com/


 กรอกข้อมูลต่างๆ Username Password Email Address และคลิกที่ Next 

 

จากนั้นใส่ Blog Domain ที่ต้องการ  
Domain จะเป็น ชื่อที่เราตั้ง.wordpress.com  
Blog Title ชื่อของ Blog เปลี่ยนได้ในภายหลัง จะขึ้นมาเป็นชื่อ Login's Blog 
Language เปลี่ยนเป็น th ไทยได้ wordpress จะเป็นภาษาไทย 
จากนั้นคลิกที่ Signup ระบบจะส่ง Email ไปตามที่เรากรอกไว้เพื่อยืนยันการสมัคร 

 



จากนั้นเข้าไป Check E-mail ตามที่กรอกไว้ คลิกตาม Link ใน E-mail จะมาปรากฏ
หน้านี้ให้ Login กรอก Username และ Password เพื่อ Login 

 

จะเข้ามาที่หน้า Dashboards หากต้องการดู Site ที่สร้างข้ึนคลิกที่ Visit Site 

 



 Theme เริ่มต้นจะเป็น Theme พื้นฐานของ Wordpress 

 

 หากต้องการเปลี่ยน Theme คลิกที่ My Dashboards ด้านบน จากนั้นคลิกที่ 
Appearance 

 

จะมี Theme ให้เลือกมากมาย หากชอบธีมไหนคลิกที่ Preview เพื่อดูตัวอย่าง หรือ
คลิกที่ Activate เพื่อเลือกใช้ Theme นั้น 



 

จากนั้นธีมที่เลือกจะเป็น Current Theme หรือธีมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คลิกที่ Visit Site 
หากต้องการดูธีมที่เลือก 

 

 จะได้หน้าตา Blog เป็นธีมที่เลือก 



 

การตั้งค่าหรือกลับไปจัดการข้างหลังบ้าน(My Dashboards)จะมีแถบแบบนี้อยู่ด้านบน
ทางซ้ายมือ 

 

ในหน้า Dashboard สามารถดูสถิติของ Blog ได้ด้วย 



 

หากครั้งต่อไปเข้ามาที่หน้า wordpress.com login ที่หน้าแรก 

 

ด้านข้างจะบอกว่าเมื่อ Login เข้ามาเรามี Blog อะไรบ้าง ซึ่ง 1 Username ที่สมัคร ซึ่ง
สามารถ 
ท า Blog ได้หลาย Blog ในภาพยังมีอยู่ Blog เดียว หากต้องการจัดการ Blog ให้คลิกที่



ชื่อนั้น 
หรือหากต้องการจะเพิ่ม Blog ให้คลิกที่ Register another blog 

 

จากนั้นจะให้กรอก Blog Domain ที่ต้องการและตั้งชื่อ Blog เลือกภาษา แล้วคลิกที่ 
Create Blog 

 

เมื่อคลิกที่ My Dashboards ด้านบนจะเห็น blog อีกอันที่สร้างปรากฏอยู่ ซึ่งสามารถ
เข้าไปจัดการหรือแก้ไขในหน้า dashboard ได้โดยคลิกที่ชื่อ blog นั้น 



 

เช่นเดียวกับหน้าแรกเมื่อ Login เข้ามา 

 

เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นทางเลือกในการท า Weblog และมีภาษาไทยให้ใช้ด้วย 

 


