
เริ่มต้นสร้างเนื้อหา

ผมขออธิบายเมนูคร่าวๆ ด้านหลังบ้านให้คุณผู้อ่านพอเข้าใจสักเล็กน้อยก่อนการเริ่มลงมือสร้างเนื้อหาใหม่แล้ว
กันนะครับ หากเราเข้ามาที ่Dashboard จะเห็นเมนูนําทางด้านซ้าย ซ่ึงจะอธิบายเป็นข้อๆ ดังนี้

จุดที ่1 - Posts จัดการเนื้อหาทั่วไป    จุดที ่2 - Media จัดการไฟล์มีเดียในเว็บไซต์ 
จุดที ่3 - Pages จัดการหน้าบทความ   จุดที ่4 - Appearance ไว้เปล่ียน theme, เมน ูฯลฯ 
จุดที ่5 - Plugins จัดการส่วนเสริมของเว็บไซต์  จุดที ่6 - Settings แก้ไข ต้ังค่าพ้ืนฐานของระบบ

จะเห็นว่าผมไม่ได้พูดถึง Comments, Users และ Tools ซ่ึงตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เข้ามาใช้บ่อยๆ หรือบาง
เว็บไซต์อาจจะไม่ได้เข้ามาตรงเมนูนี้เลย แต่จะขอพูดรวมๆ ว่า Comments ก็แค่การจัดการความคิดเห็นที่ถูก
เพ่ิมเข้ามาบนเว็บไซต์ ส่วน Users ก็เก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้(เคยกล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อน) และส่วน
สุดท้ายคือ Tools ส่วนใหญ่เราจะใช้เพ่ือนําไฟล์เข้า นําไฟล์ออก สํารองข้อมูล ทํานองนี้ครับ
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เมื่อก่อน WordPress เป็น blogging platform หรือเรียกว่าสร้างขึ้นมาเพ่ือเขียนบล็อก ดังนั้นเลยแยก 

Posts ให้เป็นรายการบทความที่เขียน ส่วน Pages เอาไว้เขียนหน้าข้อมูลอย่าง About(เก่ียวกับเรา) หรือ 
Contact(ติดต่อ) อะไรทํานองนั้นเสียมากกว่า

จริงๆ แล้วอยากให้ผู้อ่านมาดูตรงนี้นิดนึงครับ เรื่องของ Posts และ Pages บางคนอาจจะสงสัยว่ามันต่างกัน
ยังไงใช่ไหมครับ อันนึงก็จัดการเนื้อหา ส่วนอีกอันก็จัดการหน้าบทความ ง้ันผมขอยกตัวอย่างสถานการณ์ง่ายๆ 
ให้เห็นภาพหน่อยแล้วกันครับ

นึกถึงภาพเว็บไซต์องค์กรนะครับ เราจะเขียนข่าวสาร หรือกิจกรรมไว้ใน Posts ส่วนหน้าข้อมูลทั่วไป จะถูกแยก

ไปเขียนในหมวด Pages แทน ซ่ึงข้อดีของ Pages คือเราสามารถต้ังหน้านั้นเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ด้วย
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สร้างบทความใหม่
ในเมื่อเข้าใจในส่วนของ Posts และ Pages กันบ้างแล้ว(ต่อไปนี้ขอเรียกว่า “บทความ” กับ “หน้า”) เราจะมา
เริ่มต้นเขียนบทความใหม่ขึ้นไปยังเว็บไซต์ โดยเข้าไปที ่Dashboard > Posts จะเห็นรายการบทความทั้งหมด

จุดที ่1 - ช่ือบทความ(พร้อมเมนูจัดการ) จุดที ่2 - หมวดหมู่ของบทความ จุดที่ 3 - คําค้น  
จุดที ่4 - จํานวนความคิดเห็น   จุดที ่5 - วันที่เขียน   จุดที่ 6 - เพ่ิมบทความใหม่

ให้เราเริ่มสร้างบทความใหม่เลยครับ คลิกที่ปุ่ม Add New ข้างบน
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สิ่งที่เราต้องทําคือกรอกช่ือบทความ(จุดที่ 1) แล้วก็กรอกรายละเอียดหรือเนื้อหาของบทความ(จุดที่ 3) ซ่ึงการ
เขียนเนื้อหานั้นก็ง่ายมากครับ เหมือนกับการใช้พวก Microsoft Word อะไรทํานองนั้นเลย คือถ้าอยากจะ
ทําตัวหนา ตัวเอียง ใส่ลิงค์ หรือใส่ภาพประกอบลงไปก็ทําได้ง่ายผ่านแถบเครื่องมือด้านบน(จุดที่ 2)

โดยเฉพาะเมื่อกดปุ่มขยายแถบเครื่องมือในกรอบสีส้มจากรูปภาพด้านบน จะเป็นการแสดงเครื่องมืออ่ืนๆอีก

การใส่รูปภาพลงในเนื้อหา
ให้เราคลิกที่ปุ่ม Add Media ครับ ตัวเว็บไซต์จะเปิด popup ตัวช่วยขึ้นมาดังภาพ
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ในกรณีที่เราเคยอัพโหลดรูปภาพมาไว้บ้างแล้ว เราสามารถเลือกภาพที่เคยอัพโหลดเหล่านั้นได้จากจุดที ่2 แต่ใน
ตอนนี้ เราไม่มีรูปภาพที่ต้องการอยู่ในระบบ เลยให้คลิกในจุดที ่1 ก่อนเพ่ือเลือกภาพจากในเครื่องคอมพ์ของเรา

 เทคนิค: เราสามารถลากไฟล์มาวางที ่popup นี้เพ่ืออัพโหลดได้เหมือนกัน ซ่ึงจะช่วยลดเวลาการทํางาน

ไปได้เยอะ แล้วก็สะดวกมากเลยล่ะครับ

หากคนที่พบปัญหาไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ภาพได้(ตามภาพด้านล่าง) หมายความว่าซอฟแวร์ของ Word-
Press ไม่สามารถเขียนไฟล์ได้ครับ ส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่ใช้ mac

ซ่ึงวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคือให้เราเข้าไปที่แฟ้ม web(แฟ้มที่เก็บไฟล์ wordpress ที่เราเคยวางไว้ใน htdocs) 

จากนั้นให้คลิกขวาที่แฟ้ม wp-content แล้วเลือก get info ดังภาพด้านล่าง
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เราจะเห็นหน้าต่างของแฟ้ม wp-content ถูกเปิดขึ้น ให้เราคลิกที่รูปแม่กุญแจมุมขวาล่างก่อนครับ

จากนั้นแม่กุญแจจะเปล่ียนจากล็อคเป็นปลดล็อค เราจึงสามารถแก้ไขสิทธ์ิในการเขียนไฟล์ได้ ให้เราเปล่ียน

สิทธ์ิ(ในช่องสีส้มรูปขวา) ของ staff และ everyone เป็น Read & Write ทั้งคู่ แล้วปิดหน้าต่างไปได้เลย

ทีนี้เมื่อย้อนกลับไปที่ web browser ของเรา ในหน้าต่าง Insert Media ให้ลองอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวขึ้นไป
ใหม่ครับ ซ่ึงคราวนี้เราจะเห็นว่าเว็บไซต์สามารถอัพโหลดไฟล์ภาพนั้นให้เราได้แล้ว
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จุดที ่1 - มีเครื่องหมายถูกกํากับด้านขวาบน(แสดงว่าภาพนั้นถูกเลือก) 
จุดที ่2 - ข้อมูลรูปภาพที่เราเพ่ิงอัพโหลดขึ้นไป(ขนาดภาพ ความกว้างและสูง) 
จุดที ่3 - ใส่ข้อมูลให้กับภาพ(มีผลเรื่อง SEO) เช่นรูปภาพนั้นเก่ียวกับอะไร ใส ่caption บรรยายใต้ภาพได้ 
จุดที ่4 - เลือกการวางตําแหน่ง และขนาดของภาพ(มี 4 ขนาด, เคยเขียนไว้ในหัวข้อสํารวจหลังบ้าน)

ในข้อ 3 เราไม่จําเป็นต้องกรอกก็ได้ครับ อาจจะเลือกขนาดภาพแล้วกดคลิกที่ปุ่ม insert into post เลยก็ได้

 เทคนิค: WordPress สามารถจัดการรูปภาพให้เราได้ด้วยนะ

ใครที่อยากจะย่อขนาดภาพ หรือ crop ตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกไป หรือจะหมุนซ้ายหมุนขวาให้รูปภาพที่เรา

อัพโหลดก็สามารถคลิกเข้าไปที่เมนู Edit Image(จุดที ่2) หรือจะลบภาพนั้นไปเลยก็ได้เช่นกัน
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จะเห็นว่ารูปภาพถูกใส่ลงในเนื้อหาแล้วเรียบร้อย ทีนี้คุณผู้อ่านลองเขียนบทความให้สมบูรณ์ดูก่อน หรือจะเอา

ข้อความจากไหนมาแปะเพ่ือทดสอบก่อนก็ได้ แต่อย่าลืมเขียนช่ือบทความ, ใส่หมวดหมู่(จุดที่ 1) ซ่ึงเราสามารถ
เพ่ิมหมวดหมู่ใหม่ได้ และสุดท้ายคือใส่คําค้น(จุดที่ 2) จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Publish สีน้ําเงินด้านขวาบน เพ่ือเผย
แพร่บทความนี้ทันที

 เทคนิค: คําค้นมีประโยชน์อย่างไร? ไม่ใส่ได้ไหม?

ที่จริงแล้ว เราจะไม่ใส่คําค้นให้บทความเลยก็สามารถทําได้ครับ เพียงแต่คําค้นนี้เองจะมีผลเรื่อง SEO ที่จะ

ช่วยให้ Search Engine มาเก็บข้อมูลภายในเว็บไซต์เราได้ง่ายขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจัยที่จะช่วยดันอันดับเว็บไซต์

เราให้สูงขึ้นกว่าคู่แข่งก็เป็นได้ครับ
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ถ้าขึ้นแบบในภาพด้านบนนี้ก็แสดงว่าบทความของเรานั้นแสดงผลที่หน้าบ้านเรียบร้อย ให้เราลองคลิกที่ลิงค์ 

View post เพ่ือดูบทความที่เราเพ่ิงเขียนขึ้นไป

สําหรับคนที่คลิกมาแล้ว และเจอปัญหาดังรูปภาพด้านบน ให้เข้าไปที่หลังบ้านก่อนครับ แล้วไปที ่Dashboard 
> Settings > Permalinks ทําการเปล่ียนจาก Custom Structure เป็นเลือก Plain จากนั้นกด Save
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จากนั้นให้ลอง refresh ที่หน้า web browser ใหม่จะพบว่าเราสามารถเข้าถึงบทความที่เพ่ิงเขียนไปสักครู่ได้

แล้ว สาเหตุก็เป็นเพราะใน WordPress เวอร์ช่ันใหม่ๆ จะทํา rewrite_url* มาให้ต้ังแต่แรก แต่สําหรับเครื่อง 
macOSX หรือ Windows บางเครื่องต้ังค่าเรื่องความปลอดภัยของไฟล์เอาไว้ จึงทําให้ WordPress ไม่
สามารถเขียนไฟล์บางไฟล์ลงไปได้ครับ

 rewrite_url คืออะไร? ต้องสนใจหรือเปล่า

rewrite url เป็น module หนึ่งสําหรับ web server เอาไว้ทําให้ url ของเว็บไซต์ที่ได้นั้นสามารถเข้าใจได้

ง่ายขึ้น ซ่ึงเราสามารถเปล่ียนแปลงช่ือลิงค์จาก mywebsite.com/?p=123 ไปเป็น mywebsite.com/

เช้านี้กับกาแฟถ้วยโปรด ได้(คนส่วนใหญ่ใช้ เพราะมีผลต่อคะแนน SEO)

แต่ที่เราต้องปรับมาใช้แบบ Plain ก็เป็นเพราะว่า WordPress ไม่สามารถเขียนไฟล์ในระบบเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของเราได้ อาจจะฟังดูยุ่งยากหน่อย แต่ส่วนมากแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยครับผม
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สร้างหน้า “เก่ียวกับเรา”
หลังจากที่เราได้ทดลองสร้างบทความใหม่ขึ้นไปแล้ว คราวนี้เราจะมาลองสร้างหน้า “เก่ียวกับเรา” ซ่ึงอยู่ใน
หมวด Pages กันบ้างครับ คุณผู้อ่านจะได้ทราบว่าระหว่าง Posts กับ Pages ต่างกันยังไงด้วย

ให้เข้าไปที่ Dashboard > Page

จะเห็นว่า WordPress สร้างหน้าตัวอย่างที่ช่ือว่า Sample 
Page ขึ้นมาให้เรา(จุดที่ 2) ซ่ึงในจุดที่ 3 จะเป็นจํานวนความคิด
เห็นทั้งหมด และจุดที่ 4 คือเวลาที่ถูกเขียนหน้านี้ขึ้น

ให้เรานําเมาส์ไปวางไว้บนจุดที ่2 แล้วกดที่ Trash เพ่ือลบ

เมื่อลบหน้า Sample Page ออกไปแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Add New เพ่ือลองสร้างหน้าใหม่กันครับ
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หน้าตาจะคล้ายๆ กับการเขียนบทความที่เคยกล่าวถึงไปในหัวข้อก่อน แต่สําหรับ Pages แล้ว เราจะมีจุดที่ต้อง

กรอกน้อยกว่าเยอะพอสมควร ได้แก่ ช่ือของหน้า(จุดที1่) เนื้อหาภายในหน้าดังกล่าว(จุดที่ 3) และจะสังเกตุเห็น
ว่ามีปุ่ม Add Media และ แถบเครื่องมือ(จุดที่ 2) แบบเดียวกับตอนสร้างบทความเลย

ให้คุณผู้อ่านต้ังช่ือหน้าว่า “เก่ียวกับเรา” และกรอกรายละเอียดของหน้าให้เรียบร้อย พร้อมเพ่ิมรูปภาพด้วยนะ 

พอเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดปุ่ม Publish ดูครับ

กดที่ลิงค์ View Page เพ่ือเข้าไปดูหน้า เก่ียวกับเรา ที่หน้า
บ้านกันครับ
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จะเห็นว่าหน้าตาของ Pages ที่เราเขียนขึ้นนั้นคล้ายกับ Posts คือเป็นการแสดงเนื้อหาในทํานองเดียวกัน แต่

จะสังเกตุได้ว่าที่ด้านขวา(sidebar) ไม่มีรายการลิงค์ช่ือ “เก่ียวกับเรา” อยู่ในหมวด Recent Posts ซ่ึงนั่น
หมายความว่า ไม่ว่าเราจะเขียนบทความเพ่ิมอีกสัก 10 บทความ หน้าเก่ียวกับเรา ก็จะไม่ถูกดีดลงไปล่างๆ ให้
ค้นหาได้ยากนั่นเอง
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ถ้าเราคลิกเข้ามาที่หน้าแรกของเว็บไซต์(http://localhost/web) จะเห็นว่าหน้า เก่ียวกับเรา ไม่ได้ถูกนํามา
รวมกับหน้าบทความทั้งหมดที่แสดงอยู่หน้าแรก

ต้ังหน้าเก่ียวกับเราเป็น Homepage
สําหรับคนที่ต้องการหน้า homepage หรือหน้าแรกเว็บไซต์ใหม ่โดยไม่อยากให้ลูกค้าที่เข้าเว็บไซต์มาเห็น

รายการบทความทั้งหมดก่อน เราสามารถไปต้ังค่าได้ที ่Dashboard > Settings > Reading ครับ

จากนั้นให้คลิกเลือก checkbox อันที่เขียนว่า A Static page(select below) แล้วทําการเลือก Front 

Page เป็นหน้าที่เราต้องการได้เลย(ในตัวอย่างเลือกหน้า เก่ียวกับเรา) เมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Save ด้านล่าง

ให้เราเข้าหน้าแรกของเว็บไซต์เราอีกครั้งครับ(http://localhost/web) จะเห็นว่าหน้าแรกถูกเปล่ียนจากการ

แสดงบทความทั้งหมดเป็นหน้า เก่ียวกับเรา แล้วล่ะ
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เป็นอันว่าเราผ่านการสร้างเนื้อหามาแล้วทั้ง Pages และ Posts ซ่ึงน่าจะทําให้คุณผู้อ่านเริ่มเข้าใจ และเลือก
ใช้ได้ง่ายขึ้นกว่าตอนแรก

“บางอย่างมันไม่ใช่แค่ไอเดีย แต่มันเก่ียวกับการทําให้ไอเดียนั้นเกิดขึ้นจริง”
Scott Belsky, Behance founder
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