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Joomla!  เป็นระบบบริหารจดัการเว็บไซต์ หรือ Web CMS (Web Content Management System)  แบบ Open

Source อีกตวัหน่ึงที่ได้รับความนิยม และใชง้านกันแพร่หลายในปัจจุบัน  พัฒนาโดยใช ้PHP และใชฐ้านข้อมูล 
MySQL  ซึ่งเราสามารถทีจ่ะ Download มาใช้งานได ้ฟรี !

   เมื่อเราตดิตั้ง Joomla! แล้ว  เราสามารถที่จะจัดการเนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์ผ่านหน้าเว็บได้อยา่งสะดวกรวด เร็ว และ
อัพเดทข้อมูลได้ทุกที่ทกุเวลาที่เราต่อเชื่อมกับอินเตอรเ์น็ต  โดยที่ไม่ต้องมีความรูด้้านการเขยีนโปรแกรม เช่น HTML, PHP

แต่อย่างใด  เพราะ Joomla! ได้เตรียมหน้า Editor ให้เราพิมพ์ข้อความ จัดรูปแบบ แทรกรูป เหมือนกับการพิมพ์ข้อความ
ในโปแกรม MS Office Word  ไว้ให้เราใช้งานได้ง่ายๆ

จูมลาก าเนดิขึ้นในวันท่ี17 สิงหาคม 2005 ด้วยการแยกตัวของกลุ่มนักพฒันาหลักใน โปรเจ็ค แมมโบ้ (Mambo)

เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษทั Miro International Pty Ltd. ซึ่งเป็น CMS ที่ได้รับความนยิมอย่างสูงสุดในสมัยนั้น
สาเหตุที่ท าให้กลุ่มนกัพัฒนาหลักแยกตัวออกมาก็คือ ความไม่ชดัเจนของวิสัยทัศน์ เรื่องลิขสิทธิ์ทางเครื่องหมายการค้า ซึ่ง
หวั่นเกรงกันวา่จะกระทบถงึแนวคิดในการพัฒนาแบบโอเพนซอรส์ได้

ทีมพัฒนาที่แยกตวัออกมาเริ่มต้นด้วยการสร้างเว็บไซต์ทีช่ือ่ว่า OpenSourceMatters.org ขึ้นมาเพื่อกระจาย
ข้อมูลข่าวสารออกไปสู่กลุ่มผู้ใชง้าน นักพัฒนาโปรแกรม นักออกแบบเว็บไซต์ และสังคมออนไลน์ตา่งๆ น าทมีโดย 
Andrew Addie หลักจากนั้นผู้คนหลายพันคนได้เขา้ชมเว็บไซต์และ พร้อมกับเขยีนข้อความให้ก าลังใจกับทีมงาน
นักพัฒนากลุ่มนี ้และจะสนับสนุนการท างานของทีมพัฒนากลุ่มนี้ต่อไป หลักจากนั้นก็มีการตื่นตวัของสังคมโอเพนซอร์ส

ประวัติของจูมลา 

รู้จักกับ JOOMLA

 รู้จักกับจูมลา 

1



www.joomlatrain.com  by อ.ยงยุทธ สีสมเหลา Hotline: 081-348-3747 , 089-894-2902

Email:yuttct@yahoo.com 

ทั่วโลก และทีมพัฒนาที่ได้แยกตวัมาได้ประกาศร่วมกันสร้างองคก์รและสังคมออนไลน์ โดยได้ชื่อโปรเจ็คว่า “Joomla” มี
ความหมายวา่ “ด้วยกันท้ังหมด” หรือ “ร่วมกันทัง้หมด”

จูมลาเปดิตัวเวอรช์ั่นแรก (Joomla 1.0.0) ในวันที่ 16 กันยายน 2005 ซึ่งเป็นการน าซอร์สโค้ดของแมมโบเวอร์ชั่น 
4.5.2.3 มาใส่ชื่อจูมลา ลงไปพร้อมกับมีการแก้ไข bug และเพิ่มเติมคุณสมบตัิทางด้านการรักษาความปลอดภัย จากนั้น
เป็นต้นมา จูมลาได้มกีารอัปเดตตัวเองสู่เวอร์ชั่นใหม่เรื่อย โดยไม่มีการอา้งองิอยู่กับรูปแบบของแมมโบ อีกต่อไป

1) จูมลาให้ใช้งานกันได้ฟรี
2) ขั้นตอนการติดตัง้เขา้ใจงา่ย
3) ควบคมุหน้าตาเว็บไซตด์้วยเทมเพลต ในการแสดงผลพน้ือหาของเว็บไซต์
4) สร้างและจัดการเนื้อหาไดง้่าย
5) รองรับกับการท างานหลายๆ คนพร้อมกัน ด้วยระบบจัดการผู้ใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการแยกกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์
ออกเป็นกลุ่ม
6) มีความเสถียรภาพ ปลอดภัย และอัปเดตสม่ าเสมอ
7) ไม่ต้องยดึติดกับคอมพวิเตอร์หรือซอฟต์แวรใ์ดๆ
8) มีสังคมออนไลน์ท่ีมีข้อมูลช่วยเหลือจ านวนมาก
9) มีผู้พัฒนาภาษาไทยอย่างเป็นทางการ คือทีมงาน Joomlacorner.com ผู้พัฒนาภาษาไทยอยา่งเป็นทางการ
10) สมบูรณ์ด้วยโปรแกรมเสริมที่หลากหลาย

ข้อดีของจูมลา 
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1) สามารถใชง้านได้หลายภาษา
2) รองรับการใช้งาน WYSIWYG (What you see is what you get) ท าให้สามารถสร้างเนื้อหา/บทความได้งา่ยเหมือน
ท างานกับโปรแกรมไมโครซอฟต ์เวิร์ด
3) ระบบจัดหาเนื้อหาหรือบทความ (Content Management System)

4) ระบบจัดการข้อมูลการติดตอ่ (Address Book)

5) ระบบจัดการสมาชกิ/ระบบส่ง เมล์ ส าหรับสมาชิก (Member System)

6) ระบบจัดการรูปภาพและไฟล์มัลติมีเดีย (Media Galleries)

7) ระบบจัดการกระดานข่าว (Web Board)

8) ระบบจัดการสมุดเยี่ยม (Guess Book)

9) ระบบจัดการเอกสาร/ระบบจัดการการดาวน์โหลดแฟ้มขอ้มูล
10) ระบบแบบส ารวจความคิดเห็น (Poll)

11) ระบบจัดการป้ายโฆษณา (Banner)

12) ระบบจัดการเว็บไซต์ ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Administration System)

13) สามารถเพิม่โปรแกรมที่ท างานด้านต่าง ๆ ได้ไม่จ ากัด (Extension)

14) สามารถพัฒนาโปรแกรมเพิม่เติมด้วยภาษา พีเอชพี (PHP) และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)

ความสามารถของจูมลา 

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างด้วยจูมลา 
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1. จ าลองเครื่องคอมพวิเตอร์ของเราให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
2. สร้างฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลเว็บไซตจ์ูมลา
3. ติดตัง้โปรแกรมจูมลาผ่านเซิร์ฟเวอร์จ าลอง
4. สร้างเว็บไซต์และตดิตัง้โปรแกรมเสริมลงในจูมลา
5. อัพโหลดเว็บไซต์ไปยงัเซิร์ฟเวอรจ์ริง

เตรียมโปรแกรมเพื่อตดิตั้ง
ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ จากเว็บไซต ์http://www.appservnetwork.com โดยเลือกเวอรช์ั่นที่ต้องการ

ติดตัง้ระหวา่งเวอร์ชั่น2.5.x

โดยความแตกตา่งของ 2 เวอรช์ั่นนี้คือ
2.5.x คือเวอรช์ั่นที่น า Package ใหม่ๆ น ามาใชง้านโดยเฉพาะ เหมาะส าหรับนักพัฒนาที่ตอ้งการระบบใหม่ๆ

หรือต้องการทดสอบ ทดลองใช้งานฟังกช์ั่นใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ความเสถยีรของระบบได้ 100%

เนื่องจากว่า Package จากนักพฒันานั้น ยงัอยู่ในช่วงของขั้นทดสอบ ทดลองเพือ่หาข้อผิดพลาดอยู่

การติดตั้งJOOMLA

 หลักการสร้างเว็บไซต์ด้วยจูมลา 

จ าลองเรรื่องรอมพิวเตอร์อองเราให้ปนเเว็บเซิร์เเวอร์ 
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1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ appserv-win32-2.5.exe เพื่อท าการตดิตั้ง จะปรากฏหน้าจอตามรูปท่ี 1

2. เข้าสู่ขั้นตอนเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้แจกจา่ยในรูปแบบ GNU License หากผู้ติดตั้ง
อ่านเงื่อนไขต่างๆ เสร็จสิน้แล้ว หากยอมรับเงื่อนไขให้กด Next เพื่อเขา้สู่การตดิตัง้ในขั้นตอ่ไป แต่หากวา่ไม่ยอมรับ

เงื่อนไข ให้กด Cancel เพื่อออกจากการตดิตัง้โปรแกรAppServ

อั้เตอเการติดตั้ง  AppServ
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3. เข้าสู่ขั้นตอนการเลือกปลายทางที่ต้องการติดตั้ง โดยค่าเริม่ต้นปลายทางที่ติดตั้งจะเป็น C:\AppServ  

 หากต้องการเปล่ียนปลายทางทีต่ิดตัง้ ให้กด Browse แล้วเลือกปลายทางที่ต้องการ เมื่อเลือกปลายทางเสร็จสิ้น 

ให้กดปุม่ Next เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการติดตั้งขั้นต่อไป  

 

 

 4. เลือก Package Components ที่ต้องการตดิตัง้ โดยคา่เริ่มตน้น้ันจะให้เลือกลงทุก Package แต่หากว่าผู้ใชง้าน 

  ต้องการเลือกลงเฉพาะบาง Package ก็สามารถเลือกตามข้อทีต่้องการออก โดยรายละเอียดแตล่ะ Package มีดังนี ้

  Apache HTTP Server คือ โปรแกรมที่ท าหน้าเป็น Web Server 

 MySQL Database คือ โปรแกรมที่ท าหน้าเป็น Database Server 

 PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมที่ท าหน้าประมวลผลการท างานของภาษา PHP 

 phpMyAdmin คือ โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจดัการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บไซต 

 เมื่อท าการเลือก Package ตามรูปที่ 4 เรียบร้อยแลว้ ให้กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตดิตัง้ต่อไป  
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5.ก าหนดค่าคอนฟิกของ Apache Web Server มีอยู่ดว้ยกันท้ังหมด 3 ส่วน  คือ Server Name   คือช่องส าหรับป้อน
ข้อมูลชื่อ Web Server ของท่านเช่น www. joomlatrain.com 

 Admin Email    คือช่องส าหรับป้อนข้อมูล อีเมล์ผู้ดูแลระบบ เชน่ root@appservnetwork.com  

 HTTP Port    คือช่องส าหรับระบุ Port ที่จะเรียกใชง้าน Apache Web Server โดยทั่วไปแล้ว 
Protocol HTTP นั้นจะมีคา่หลักคือ 80 หากว่าทา่นต้องการหลีกเล่ียงการใช้ Port 80 ก็สามารถแก้ไข
ได้หากมกีารเปล่ียนแปลง Port การเขา้ใช้งาน Web Server แล้ว ทุกครั้งทีเ่รียกใชง้านเว็บไซต์ จ าเป็น
ที่ต้องระบุหมายเลข Port ด้วย เช่น หากเลือกใช้ 800 ในการเข้าเว็บไซต์ทุกครั้งต้อง
ใช ้ http://localhost:800/joomlatrain.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ก าหนดคา่คอนฟกิของ MySQL Database มีอยู่ด้วยกันท้ังหมด 3 ส่วน  
  Root Password  คือช่องส าหรับป้อน รหัสผ่านการเข้าใชง้านฐานข้อมูลของ Root หรือผู้ดูแลระบบ 

ทุกครั้งที่เข้าใชง้านฐานข้อมูลในลักษณะที่เป็นผู้ดูแลระบบ ให้ระบุ user คือ root 

 Character Sets   ใช้ในการก าหนดค่าระบบภาษาทีใ่ชใ้นการจัดเก็บฐานข้อมูล, เรียงล าดับฐานข้อมูล 

 Import ฐานข้อมูล, Export ฐานข้อมูล, ติดต่อฐานข้อมูล  

 Old Password   หากทา่นมีปัญหาเกีย่วกับการใชง้าน PHP กับ MySQL API เวอร์ชั่นเก่า โดยเจอ 

Error Client does not support authentication protocol requested by server; consider 

upgrading MySQL clientให้เลือกในส่วนของ Old Password เพื่อหลีกเล่ียงปัญหานี ้

EnableInnoDB   หากท่านต้องการใช้งานฐานข้อมูลในรูปแบบ InnoDB ให้เลือกในส่วนน้ีดว้ย 
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7. ส้ินสุดขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม AppServ ส าหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้จะมีใหเ้ลือกวา่ต้องการส่ังให้มีการรัน 
Apache และ MySQL ทันทีหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการตดิตั้งโปรแกรม AppServ
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  หลังจากที่ตดิตั้ง Appserv เสร็จแล้ว เราสามารถทดลองเรียกใชง้านได้ โดยเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ขึ้นมา โดยพมิพ์ 

Http://localhost:800 

1. เปิดเบราเซอร์เข้าล้ิงค์ http://localhost:800

2. คลิกที่ phpMyAdmin หรือเข้าที่ล้ิงค์ http://localhost:800/phpmyadmin

ทดลองเรียกใช้งาเ 

สร้างฐาเอ้อมูลให้กับเว็บไซต์จูมลา 
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3.จะปรากฏไดอลอกบอกขึ้นมา ให้ใส่ชื่อผูใ้ช้และรหัสผ่าน ส าหรับใช้งานฐานข้อมูลที่กรอกตอนตดิตั้งโปรแกรม AppServ 

 

4.จากนั้นจะเปิหน้าเว็บเพจ PhpMyadmin ขึ้นมา ใหใ้ส่ชื่อฐานขอ้มูลท่ีจะสร้างไวใ้ชก้ับเว็บไซต์ ในท่ีนี้คือ joomlatrain 

5.เลือกวธิีการเปลงรหัสของฐานข้อมูลแบบ utf8_unicode_ci 

6.คลิกปุ่ม สร้าง 

 

จากนั้นจะแสดงข้อความว่าสรา้งฐานข้อมูลเสร็จ 
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ก่อนที่จะสร้างเว็บไซต์ joomla ได้นั้น ต้องโหลดโปรแกรม Joomla 2.5 ก่อน (โหลดได้ที่ 

http://www.joomla.org/download.html )

หลังจากโหลดไฟล์โปรแกรม joomla2.5.7มาเรยีบร้อยแล้ว ให้ท าการ Unzip ไฟล์โปรแกรม ไปไว้ที่ 

c:\AppServ\www\joomlatrain.com 

ตัวอยา่งวิธีการ Unzip โปรแกรม

1. เปิด web browser พิมพ์ URL ชื้อไปที่ http://localhost:800/joomlatrain.com   จะได้หน้าจอดงัรูป
ในขั้นตอนนี้ใหเ้ลือก ภาษาไทย แล้วคลิก ปุ่ม ต่อไป

ดาวเ์โหลดและติดตั้งจูมลา 
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2.จะสังเกตว่าบนหน้าตา่ง เป็นค าวา่ ใช่ ท้ังหมด แล้วจึงคลิกปุ่ม ต่อไป
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3.หน้านี้อธิบายเกียวกับลิขสิทธิ์ ก็คลิก ต่อไป ได้เลย

4. การตั้งค่าฐานข้อมูล
ชนิดของฐานข้อมูล: MySQL (ต้องเลือก MySQL เท่านั้นนะครบั)
ชื่อโฮส: localhost

ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล: root (ค่าปกติ admin ของฐานข้อมูล MySQLจะ ชื่อ root)

รหัสผ่าน: *** (หรืออาจไม่ตั้งก็ได้)
ชื้อฐานข้อมูล: joomlatrain (ตั้งชื้อฐานข้อมูลอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้ ากันนะ)
ค าน าหน้าตาราง: (อันน้ีไม่ต้องสนใจก็ได้ ให้เป็นตามค่าปกติที่เว็บก าหนดมาก็ได้)

จากนั้นคลิกปุ่ม ต่อไป ได้เลย
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กรอบข้อมูลเสร็จกค็ลิก ต่อไป ได้เลย

5.ตั้งค่าหลักของเว็บ
ชื่อเว็บ : www.joomlatrain.com  (พิมพ์ชื้ออะไรก็ได้ สามารถแก้ไข้ได้ภายหลังนะ)
อีเมล์ของคุณ : yuttct@yahoo.com(เป็นเมล์ของผูดูแลระบบ ระบบจะติดต่อกับadminที่เมล์นี้)
รหัสผ่านผู้ดูแล : admin (ก าหนดอะไรก็ได้ )
ยืนยันรหัสผ่านผู้ดูแล : 1234

ข้อมูลตัวอยา่ง ให้กดที่ปุม่ ..ติดตัง้ข้อมูลตวัอย่าง..
ข้อมูลตัวอยา่งจะชว่ยให้เราเห็นต าแหน่งของโครงสร้างได้ชัดเจน ท าเสร็จแล้วค่อยลบออกก็ได้
กรอบข้อมูลเสร็จกค็ลิก ต่อไป ได้เลย

14



www.joomlatrain.com  by อ.ยงยุทธ สีสมเหลา Hotline: 081-348-3747 , 089-894-2902

Email:yuttct@yahoo.com 

6.มาถึงตรงนี้เราได้ท าการตดิตั้งจูมลา เสร็จเรียบร้อยแล้ว แตย่ังใช้งานไม่ได้
ต้องลบโฟล์เดอร์ installation ก่อน กดปุ่ม ลบโฟลเดอร์ installation

7.เสร็จเรยีบร้อยใหค้ลิก ปุ่ม ดูหน้าเว็บ จะปรากฏหน้าเว็บ ดังรูปข้างล่างนี้
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Joomla 2.5 จะมีเทมเพลทมาตรฐานมาให้ 3 ตัวด้วยกัน เราสามารถแก้ไขภาพประกอบ การจัดต าแหน่ง หรือไฟล์ css ใน

ตัวเทมเพลทได้ตามใจชอบ เพ่ือให้หน้าตาเว็บไซต์ Joomla 2.5 เป็น ไปตามที่เราต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะท าแบบนั้น ไม่มี

ใครต้องการหน้าตาแบบเดิมๆ มาตรฐานกันนัก

แต่ก่อนจะแก้ไขหรือปรับแต่งเทมเพลท ก็มีค าแนะน าให้หยุดคิดกันก่อน Joomla 2.5 น้ันจะหยุดการพัฒนาในปี 2014

การใช้งาน Joomla 2.5 สร้างเว็บไซต์จึงไม่ดีแน่ในระยะยาว เพราะ การศึกษาการแก้ไขโค้ด ต้องใช้เวลาและศึกษามาก

พอสมควร

การเลือกอัพเกรด Joomla 2.5 ไปใช้ Joomla 3 จึงน่าจะน่ากว่า แล้วจึงทุ่มเทศึกษาษาวิธีการแก้ไขเทมเพลทมาตรฐาน

ของ Joomla 3 น่าจะดีกว่า โดยเฉพาะเทมเพลท protostar ซึ่งเป็นเทมเพลทใม่ ที่รอง รับการแสดงผลในหน้าจออุปกรณ์

ต่างๆ ได้ดี ไม่ว่าจะดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือ ตัวเทมเพลทจะปรับเปล่ียนขนาดหน้าจอและแสดง

ส่วนประกอบต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ให้ เข้ากับขนาดหน้าจออุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เข้าชมเว็บ สามารถอ่าน

เนื้อหาได้อย่างสบายๆ เพราะในอนาคน มีแนวโน้มที่ผู้คนจะท่องเน็ตผ่านมือถือมากกว่า คอมพิวเตอร์หรือโน้ต บุ๊ค

บริหารเทมเพลท

 ท ำควำมรู้จักกับเทมเพลท 
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ปกติหลังการติดตั้ง Joomla 2.5 จะก าหนดให้เทมเพลท beez_20 เป็นเทมเพลทมาตรฐานของเว็บไซต์ แต่เราก็สามารถ
แก้ไขในภายหลังได้
1. คลิก Extensions>>Template Manager

กำรเข้ำถึงหน้ำเพจส ำหรับจัดกำรเทมเพลท 
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2. ตัวอย่างต้องการใช้งานเทมเพลท Beez5-Default ก็คลิกให้ปรากฏรูปดาว สีส้ม ในคอลัมน์ Default

3. ที่มุมบนขวา คลิก View Site เพ่ือดูผลงาน

 กำรเปลี่ยนเทมเพลท 
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ติดตั้งและเลือกใช้เทมเพลทที่ดำวน์โหลด 
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สร้างบทความเข้าหมวดหมู่ใน Joomla 2.5

insert-articles-into-categories 

เม่ือสร้างหมวดหมู่ให้บทความใน Joomla 2.5 แล้ว ต่อไปเราก็จะสร้างบทความใส่เข้าไปในหมวดหมู่ที่เราสร้างข้ึนมา 

ขอให้เปรียบเทียบง่ายๆ ก็แล้วกัน ว่าหมวดหมู่ ก็เปรียบได้กับโฟลเดอร์ที่ เราสร้างไว้เก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบนั่นเอง

หมวดหมู่บทความ

 ความรู้เบื้องต้นในการจัดเนื้อหากับจูมลา 

การเข้าถึงหมวดหมู่บทความ 
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1. คลิก Content>>Article Manager 

2. คลิกเลือกหมวดหมู่ ที่ต้องการสร้างบทความไว้ในหมวดน้ันๆ เช่น อุปกรณ์ช่วยเรียนภาษาอังกฤษ 
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1. คลิก new ไปสร้างบทความ
2. ส าหรับเนื้อหาบทความ ก็อปป้ีบทความตัวอย่างของผมไปใช้ได้เลย

การสร้างหมวดหมู่บทความ 
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การแก้ไขหมวดหมู่บทความ 
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ย้ายหมวดหมู่บทความ 

ซ่อน/แสดงหมวดหมู่บทความ 
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การจัดการบทความ

 การเข้าจัดการบทความ 

การสร้างบทความใหม่ 
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การแก้ไขบทความ 
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การลบบทความ 

ซ่อน/แสดงบทความ 
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การจัดการบทความ 
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Joomla นั้นยืดหยุ่นและให้ทางเลือกมากมาย ข้อเสียหนึ่งคือการใช้ Joomla อาจจะดูซับซ้อนไปบ้าง ด้วยเร่ืองของการตั้ง

ค่าและ navigation ต่างๆ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน Joomla แล้ว นี่ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด แต่ส าหรับผู้ใช้ทั่วไป นี่อาจเป็น

ทางตันเลยทีเดียว การเพ่ิมบทความใหม่ผ่านทาง frontend ของ Joomla เป็นหนึ่งในหลายส่ิงที่ผู้ใช้ต้องเจอเป็นด่าน

แรกๆ ซึ่งควรจะเป็นเร่ืองที่แสนง่ายแต่หลายคนกลับมองว่าซับซ้อน

แบบทดสอบ End User

ผมอยากจะลองดูและทดสอบว่าผู้ใช้พบเจออะไรบ้าง ผมจึงสร้างเว็บไซต์ Joomla อย่างง่ายข้ึนมา 3 เว็บ และขอให้ 

Julianne แฟนผมช่วยดู แฟนผมรู้จักว่า Joomla คืออะไรแต่ไม่เคยใช้ ผมให้ข้อมูล login แก่เธอและขอให้เธอช่วยท าส่ิง

ต่อไปนี้:

1. Login โดยใช้ข้อมูลที่ให้ไป

2. ตีพิมพ์บทความในหน้า homepage โดยมีชื่อเร่ือง ข้อความ รูปภาพ และ tag

3. Logout

วิดีโอต่อไปนี้ ซึ่งเล่นด้วยความเร็ว 2 เท่าของความเร็วปกติ แสดงให้เห็นว่า Julianne ได้พยายามท าโจทย์ที่ก าหนดให้

อย่างไรบ้าง การเพ่ิมชื่อเร่ืองและข้อความนั้นท าได้ง่าย ส่วนการเพ่ิมรูปและ tag นั้นยากนิดหนึ่ง แต่เธอก็ท าได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม การ save บทความนั้นท าให้สับสนมากโขอยู่ บทความไม่ได้อยู่ในหน้า homepage มันไปไหนเสียล่ะ?

หลังจากที่คลิกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเข้าไปที่ backend ของ Joomla เธอก็สังเกตได้ว่า category ดังกล่าวไม่ได้ถูกเลือก

สร้างบทความให้น่าอ่าน

ปรับแต่งและเลือกใช้งาน Editor 
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แทรกรูปภาพ 
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แทรกวิดีโอ Youtube ในบทความ 
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ใส่ไฟล์เพลง MP3 ลงในบทความ 
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ใส่ลิงค์เชื่อมโยง 

ก๊อปปี้ข้อความจากโปรแกรม words 

แบ่งข้อความบางส่วนแล้วแสดงลิงค์ Read more…

แบ่งข้อความออกเป็นหลายๆหน้าด้วย Page break 
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ส าหรับเว็บไซต์ที่มีการก าหนดสิทธิ์ของผู้ชมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆ ได้แตกต่างกัน จะต้องมีการจัดการเรื่อง User

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

กลุ่มของ User ใน Joomla! แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่

1. กลุ่มผู้ชมเว็บ (Front-end User)

1.1 กลุ่มผู้ชมเว็บทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

1.2 กลุ่มผู้ชมเว็บที่เป็นสมาชิก (ถ้าเราไม่ได้เปิดให้สมัครสมาชิกได้ก็จะไม่มีผู้ชมกลุ่มนี้ค่ะ) แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มย่อย

Registered User: สามารถ login เข้าเว็บไซต์ และดูข้อมูลต่างๆ ได้ตามที่ผู้ดูแลเว็บก าหนดสิทธิ์ไว้เท่านั้น

Author: ดูข้อมูล และสร้างบทความได้ แต่บทความนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากสมาชิกกลุ่ม Publisher ก่อนแสดงใน

เว็บไซต์

Editor: ดูข้อมูล สร้างบทความได้ และยังแก้ไขบทความของผู้อื่นได้ด้วย แต่หากเป็นบทความใหม่ ต้องได้รับการอนุมัติจา

กกล่ม Publisher ก่อน

การจัดการผู้ใช้งาน

การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน 
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Publisher: ดูข้อมูล สร้างบทความได้ แก้ไขบทความของผู้อื่นได้ และมีเป็นผู้ตัดสินใจอนุมัติว่าจะให้บทความของสมาชิก

กลุ่ม Author และ Editor แสดงในเว็บไซต์หรือไม่

2. กลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์ (Back-end User)

เป็นกลุ่ม User ที่มีสิทธิ์ login ไปยังหน้าบริหารจัดการเว็บไซต์ เพ่ือเข้าไปปรับแต่ง แก้ไขค่าการท างานต่างๆ ของเว็บไซต์ 

เช่น การจัดหมวดหมู่เนื้อหา, การเปล่ียน template หน้าตาเว็บ, การ install uninstall component   และสามารถ

สร้าง user ใหม่ได้ เป็นต้น

ผู้ดูแลเว็บ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อย

Manager: สามารถจัดการหมวดหมู่ของเนื้อหา (Section, Category, Article) และสร้างหรือแก้ไขเมนูต่างๆ ได้ แต่ไม่มี

สิทธิ์สร้าง user

Administrator: สามารถจัดการเนื้อหา, แก้ไขสิทธิ์การใช้งานของ User กลุ่ม Manager และ ผู้ชมที่เป็นสมาชิกได้

, install uninstall component ต่างๆ แต่ไม่สามารถแก้ไขค่าใน Global Configuration, ไม่สามารถเปล่ียนแปลง 

template และไม่สามารถใช้งานระบบ Mass Mail ได้

Super Administrator: สามารถท าได้ทุกอย่าง

ส าหรับเว็บไซต์เล็กๆ อาจมีแค่ Super Administrator คนเดียวก็พอแล้ว แต่ส าหรับเว็บไซต์พวก Community ก็

จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลเว็บหลายคน ซึ่งเราสามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานได้ตามที่กล่าวไปแล้ว
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การแบ่งระดับการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 
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 จัดการกลุ่มผู้ใช้งาน 
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จัดการกับผู้ใช้งาน 

52

http://www.joomlatrain.com/


 

www.joomlatrain.com  by อ.ยงยุทธ สีสมเหลา Hotline: 081-348-3747 , 089-894-2902 

Email:yuttct@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

53

http://www.joomlatrain.com/


www.joomlatrain.com  by อ.ยงยุทธ สีสมเหลา Hotline: 081-348-3747 , 089-894-2902

Email:yuttct@yahoo.com 

ตั้งค่าสมัครสมาชิก 
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ส่งเมล์ถึงกลุ่มสมาชิกด้วย Mass mail user 
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ส าหรับผู้เริ่มต้นสนใจใน Joomla ไประยะหนึ่ง จะเกิดความสงสัยว่า 3 ตัวนี้ มันแตกต่างกันอย่างไร รู้เพียงแต่ว่า เราต้อง

ติดตั้งตัวนี้ มันก็จะใช้งานได้ , รู้เพียงแต่ว่า ติดตั้งแล้ว ต้องไปดูท่ีตรงนี้ ถึงจะใช้ได้ , ความแตกต่างของ คอมโพเน้นท์ โมดูล 

และปล๊ักอิน อยู่ที่การใช้งาน และการแสดงผล ซึ่งมีลักษณะการแสดงผล ของตัวมันเองไม่เหมือนกัน แต่ไม่ได้หมายถึง

แตกต่างกันโดยส้ินเชิง บางครั้งการใช้งานก็มีความคล้ายคลึงกัน จนกระทั่งเราก็สับสนกับมันเล็กน้อย ถ้าหากเราไม่คุ้นเคย

กับส่วนเสริมเหล่านี้บ่อย ๆ

3 สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ ล้วนเป็น Extension หรือส่วนขยายให้กับ Joomla ทั้งสิ้น ซึ่งมักจะสับสนกับความหมาย 

และการใช้งานกันพอสมควร โดยมักจะไปงงกันเอาตอนที่เมื่อตอ้งการอะไรมาติดตั้งเพ่ิมให้กับเว็บไซต์ แต่ไม่รู้

ว่าสิ่งนั้น จะเรียกว่า Component, Module หรือ Plugin กันแน่ บทความนี้เอาค าตอบมาใหคุ้ณครับ

Component (คอมโพเน้นท์) เปรียบเสมือนโปรแกรมเสริมให้กับ Joomla ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้ว จะมีทั้งเคร่ืองมือ 

เมนูต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนมา ลองนึกดูว่า Joomla เอง ก็เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปโปรแกรมหนึ่ง, คอมโพเน้นท์ ก็เป็น

โปรแกรมส าเร็จรูปที่ถูกติดตั้งเพ่ิมเข้าไปในจูมล่าอีกเช่นกัน ท าให้เหมือนวา่ จูมล่าสามารถมีเคร่ืองมือสั่งการ

ได้มากขึ้น เช่น 

ต้องการจัดหมวดหมู่การดาวน์โหลด ก็หาคอมโพเน้นท์เกี่ยวกับการดาวน์โหลดมาติดตั้ง เราก็จะสามารถใช้คอมโพเน้นท์นี้

จัดหมวดหมู่การดาวน์โหลดไฟล์ได้ ซึ่งจะมีเครื่องมืออ านวยความสะดวกมาให้พร้อมใช้งาน

การท าแบบส ารวจ เราก็ต้องใช้คอมโพเน้นท์ Poll เพ่ือป้อนข้อความเกี่ยวกับตัวเลือก และการโหวต

การสร้างฟอร์มส าหรับผู้ใช้งาน เราก็ต้องหาคอมโพเน้นท์ที่มีเครื่องมือในการสร้าง Textbox ได้ สร้าง Listbox ได้ หรือ 

สร้างปุ่ม Submit ได้ มาจัดสร้างเป็นฟอร์มที่ต้องการ

จะเห็นว่า คอมโพเน้นท์ จะมาพร้อมกับเครื่องมือส าหรับจัดการส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งอย่างที่บอกไป มันเปรียบเสมือน

โปรแกรมเสริม ที่ถูกติดต้ังเข้าไปใน Joomla อีกที ท าให้ Joomla สามารถสร้างส่ิงที่ไม่มีอยู่ ให้เกิดข้ึนได้ และคอมโพเน้นท์

ที่ติดต้ังไปส่วนมาก จะสามารถเข้าถึงโดยใช้การสร้างเมนูล้ิงค์ได้ เม่ือติดตั้งคอมโพเน้นท์คร้ังใด ก็มักจะปรากฏลิ้งค์ใหม่ ที่

การสร้างเมนูเสมอ เพราะบางคอมโพเน้นท์ จะสามารถให้ผู้ใช้งานเข้าถึงในส่วนที่ถูกก าหนดไว้ได้

PLUGIN

 ปลั๊กอินพื้นฐานของจูมลา 
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Module (โมดูล) คือส่วนเสริมการแสดงผลอยู่ที่ด้านหน้า Website (ส่วนของ Module ด้านหลังจะไม่ขอพูดถึง)  ถ้าหาก

เราดู Template แล้ว จะพบว่า แต่ละจุดของ Template จะมีต าแหน่งของโมดูลออกเป็นส่วน ๆ เช่น top , left , right , 

user1 , user2 , bottom ฯลฯ 

ซึ่งส่ิงเหล่านี้เรียกว่า Position (โพสิชั่น = ต าแหน่ง) แต่ละ Template ก็จะมีต าแหน่งของโมดูลที่ต่างกันไป ค าว่า left 

หรือ right ไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่ข้างซ้าย หรือ ขวา เสมอไป มันอาจจะไปอยู่ที่ด้านบน หรือ ด้านล่างก็ได้ เพียงแต่ชื่อที่ปรากฏ 

เป็นเพียงชื่อเรียกต าแหน่งของโมดูลนั้น ๆ 

โมดูลมีความสามารถในการย้ายต าแหน่งการแสดงผลไปยังส่วนอื่น ๆ ของ Template ได้ ตามต าแหน่งเท่าที่ Template 

นั้น ๆ จะมีให้ใช้ อะไรที่ Website เราไม่มี แต่อยากให้มี และแสดงผลอยู่ให้เห็น นั่นคือโมดูล เช่น อยากจะมีส่วนส าหรับให้

ผู้ใช้ล็อคอินเข้าระบบ ก็จะต้องไปท าการเพ่ิมโมดูลในระบบข้ึนมา แล้วน าไปวางต าแหน่ง left , โมดูลล็อคอินนี้ ก็จะไป

ปรากฏที่ด้านซ้ายของ Website , อยากจะมีภาพดอกไม้ แสดงผลที่ด้านขวาของ Website เล่ือนไปเร่ือย ๆ ไม่ซ้ ากัน เราก็

ต้องไปหาโมดูล ที่มีความสามารถในการเรียกรูปภาพจากไดเร็คทอรี่มา แล้วก าหนดต าแหน่งให้อยู่ใน Position ที่ชื่อว่า 

right , อยากจะให้แสดงผู้เยี่ยมชมด้านล่าง เราก็ต้องหาโมดูลที่เกี่ยวกับการบันทึกการเข้า Website มาติดตั้ง และ

ก าหนดต าแหน่งแสดงผลไปไว้ที่ Position ที่ชื่อว่า bottom เป็นต้น 

โมดูล สามารถปรับตั้งค่าของตนเองได้ระดับหนึ่ง เพ่ือความแตกต่างในการแสดงผล แต่บางครั้ง คอมโพเน้นท์ ก็ต้องใช้งาน

ควบคู่กับโมดูล เพราะตัวคอมโพเน้นท์เองก็ไม่สามารถแสดงผลโดยตรงได้ จึงคอยเป็นตัวจัดการส่ิงต่าง ๆ ผ่านทาง

เครื่องมือที่เพรียบพร้อม แล้วก็อาศัยโมดูลท าหน้าที่น าส่ิงที่คอมโพเน้นท์นั้นเตรียมไว้ ไปแสดงผลอีกที 

ความแตกต่างระหว่างคอมโพเน้นท์ กับโมดูลที่มักเห็นได้ชัดคือ หากต้องการเพ่ิมความสามารถให้กับ Joomla ในรูปแบบที่

ต้องมีการบันทึกลงฐานข้อมูลด้วยแล้ว โมดูลเองมักจะไม่สามารถท าได้ เพราะมันไม่มีเครื่องมือจัดการต่าง ๆ มันไม่ใช่

โปรแกรมเสริมเหมือนคอมโพเน้นท์ โมดูลเป็นเพียงแค่การแสดงผล แต่ตัวที่จะจัดการและควบคุมการแสดงผล ก็คือ

โปรแกรมเสริม ซึ่งอาจเป็นคอมโพเน้นท์ หรือ ตัว Joomla เองก็ได้ , และจะเห็นได้ว่า เม่ือใดก็ตามที่มีการบันทึกส่ิงใหม่ ๆ 

ลงฐานข้อมูลแล้ว เท่ากับว่า ฐานข้อมูลนั้น มีตารางใหม่เกิดข้ึนมา ซึ่งคอมโพเน้นท์เองได้ชื่ออยู่แล้วว่าเป็นโปรแกรมย่อย 

โปรแกรมเสริม ก็ย่อมมีเครื่องมือจัดการกับส่ิงเหล่านี้อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ต้องการสร้างแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล เราก็

จะไปหาโปรแกรมสร้างฟอร์ม (คอมโพเน้นท์) มาติดต้ังให้ Joomla แล้วก็จัดการสร้างช่องใส่ข้อมูล ความกว้างเท่าไหร่ , 

สามารถพิมพ์อะไรลงไปได้บ้าง , ทั้งหมดกี่ช่อง แล้วก็บันทึกส่ิงที่ได้ท าไว้ 

ต่อมา หากต้องการให้ผู้ใช้งานเห็นส่ิงเหล่านี้ ซึ่งก็คือแบบฟอร์มที่ได้สร้างไว้ คอมโพเน้นท์ก็จะบอกว่า 

 : เฮ้ โมดูล นายเอาแบบฟอร์มนี้ ไปแสดงผลด้านบนของ Website หน่อยสิ 

 : ได้ครับท่าน 

โมดูลก็จะไปดูว่า ส่ิงที่คอมโพเน้นท์ได้ท าไว้นั้น มีอะไรบ้าง 
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: อ๋อ คอมโพเน้นท์ได้สร้างช่องใส่ข้อมูลไว้นี่เอง เอาล่ะ เราจะน าช่องนี้ ไปแสดงผลที่ด้านบนของ Website ให้เอง

มันก็เป็นแบบนี้ล่ะครับ อาจจะยาวไปหน่อย แต่อยากให้นึกภาพความแตกต่าง และความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ค านี้ให้เข้าใจ

ครับ

Plugin (ปล๊ักอิน) ตัวนี้ อาจจะเข้าใจยากสักหน่อย เพราะมันก็คือส่วนที่แสดงผลใน Website เช่นเดียวกัน ซึ่งอาจจะ

สับสนกบัการแสดงผลแบบโมดูล แต่ความแตกต่างกันมันอยู่ที่ ปล๊ักอินนั้น ไม่มี Position หรือต าแหน่งในการแสดงผล 

เราไม่สามารถก าหนดได้ว่า จะให้อยู่บน ล่าง ซ้าย หรือขวา , จะให้อยู่ Position ที่ชื่อว่า left , right หรือ user1 แต่ปล๊ัก

อิน จะเป็นผลในการแสดงแบบแฝงตัว ในส่ิงที่มีการแสดงผลอยู่แล้ว

เช่น การค้นหา อยากได้ช่องค้นหา (Search) ให้ผู้ใช้งานพิมพ์ค าค้นที่ต้องการ แล้วกดปุ่มค้นหาได้ , จุดน้ีที่เราต้องน ามา

แสดงก็คือ โมดูล แต่ จะค้นหาอะไรได้บ้าง ? ค้นหาจากเนื้อหาได้ไหม , ค้นหาจาก Section หรือ Category ได้ไหม ,

ค้นหาจาก Tag ได้ไหม , ค้นหาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา ได้ไหม ปล๊ักอินจะเป็นตัวเสริมให้ส่ิงที่แสดงผลอยู่ มี

ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน จะช่วยให้ค้นหาจากส่ิงที่ต้องการได้ ถ้าหากมีโมดูล Search อยู่ แต่ ปิดปล๊ักอินเกี่ยวกับการ 

Search ไป โมดูลก็ำท าอะไรไม่ได้ครับ ได้แต่เพียงแสดงช่อง Search กับปุ่มเท่านั้น แต่ไม่สามารถค้นอะไรได้เลย

กรณีเดียวกัน ถ้าอยากจะให้ผู้ใช้งาน สามารถล็อคอินเข้าระบบได้ เราก็ต้องหาโมดูลล็อคอิน มาไว้ในต าแหน่งใดต าแหน่ง

หนึ่ง เพ่ือแสดงผลให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ Username และรหัสผ่านได้ แต่ ปล๊ักอินที่เกี่ยวข้อกับการล็อคอินจะเป็นตัวช่วย

ตรวจสอบว่า ส่ิงที่ผู้ใช้พิมพ์มานั้น สามารถน าไปใช้ยืนยันเพ่ือท ากระบวนการล็อคอินได้หรือไม่

พื�นฐานการจัดการปลั๊กอิน 

ปรับตัวอักษรให้อ่านง่ายขึ้น 

60

http://www.joomlatrain.com/


www.joomlatrain.com  by อ.ยงยุทธ สีสมเหลา Hotline: 081-348-3747 , 089-894-2902

Email:yuttct@yahoo.com 

ระบบนับถิติ 

61

http://www.joomlatrain.com/


www.joomlatrain.com  by อ.ยงยุทธ สีสมเหลา Hotline: 081-348-3747 , 089-894-2902

Email:yuttct@yahoo.com 

ปฏิทิน 

ตรวจสอบสภาพอากาศ 
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ส่วนประกอบต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ จะอยู่ในรูป Module หรือเป็น Block ท่ีมีพ้ืนที่แสดงผล และท างานตามหน้าที่ของ

มัน  โดยท่ีผู้ดูแลสามารถก าหนดค่าการท างานต่างๆ ได้

เม่ือเราติดตั้ง Joomla! จะมี Module ส่วนหนึ่งติดมาด้วย ได้แก่ Module ของกลุ่มเมนูต่างๆ, Module ที่แสดง Latest

News, Popular, Polls และอื่นๆ อีก ดูตามรูปภาพด้านล่างประกอบครับ

ในการจัดการ Module เราจะท าผ่านหน้า Administrator ที่เมนู Extensions > Module Manager

ในหน้า Module Manager จะแสดง Module ทั้งหมด ท่ี Joomla! ได้ติดตั้งมาให้เรา กับที่เราติดต้ังเพ่ิมเองภายหลัง

– Enabled : สถานะของ Module   บาง Module เราอาจจะไม่ได้เปิดใช้งาน (ไม่ได้ Enabled)

– Order คือ การจัดเรียงว่าให้ Module ไหนแสดงอยู่ด้านบนหรือด้านล่าง

– Access Level คือ ก าหนดสิทธิการใช้งานได้เฉพาะ User บางกลุ่ม  เช่น Module “User Menu” ใช้ได้เฉพาะสมาชิก

– Position คือ ต าแหน่งการจัดวาง Module  ในหน้าเว็บเพจ

– Page คือ หน้าเว็บไซต์นี้ที่ให้แสดง Module

– Type คือ ชนิดของ Module

– ID คือ รหัสอ้างอิงของ Module ในฐานข้อมูล

การสร้าง Module ใหม่ ท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม New แล้วเลือกชนิด Module และก าหนดค่าการท างานต่างๆ ที่ต้องการ

การแก้ไข Module ท าได้โดยคลิกที่ชื่อ Module นั้น เพ่ือเข้าไปหน้าก าหนดค่าการท างานต่างๆ

MODULE

การใช้งาน 

Module Manager 
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Joomla คอมโพเนนต์ (Component) คือโปรแกรมเสริมติดตั้งเพ่ือเพ่ิมความสามารถ ให้กับ Joomla ในลักษณะ

ต่าง ๆ เช่น แกลอรี่, ระบบจัดการดาวน์โหลด, เว็บบอร์ดระบบขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ    คอมโพเนนต์โดยส่วนใหญ่มี

ความสามารถค่อนข้างสูง และมักท างานเป็นอิสระด้วยตัวของมันเอง นอกจากนี้คอมโพเนนต์บางตัวจะมี โมดูล และปล๊ัก

อินเพ่ิมเข้ามาด้วย

คุณสามารถ Download Joomla Component ได้จาก http://extensions.joomla.org/ มีทั้งแบบ Download มา

ใช้งานได้ฟรี และแบบที่ต้องเสียสตางค์ซื้อเช่นกัน การใช้งาน Component ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดมีความ

จ าเป็นต้องอ่านวิธีการใช้งานจากคู่มือ หรือเว็บไซต์ผู้ผลิต Component นั้น ๆ ด้วย

การติดต้ัง Component นั้นไม่แตกต่างไปจากการติดตั้งไฟล์อื่น ๆ นั่นคือจะต้องเลือกให้ตรงกับเวอร์ชั่นของ joomla ที่เรา

ใช้งานอยู่ 

COMPONENT

 Contacts 
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1. จ าลองเครื่องคอมพวิเตอร์ของเราให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์  
2. สร้างฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลเว็บไซตจ์ูมลา 


3. ติดตัง้โปรแกรมจูมลาผ่านเซิร์ฟเวอร์จ าลอง 
4. สร้างเว็บไซต์และตดิตัง้โปรแกรมเสริมลงในจูมลา 


5. อัพโหลดเว็บไซต์ไปยงัเซิร์ฟเวอรจ์ริง     


 


 
เตรียมโปรแกรมเพื่อตดิตั้ง 


       ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ จากเว็บไซต ์http://www.appservnetwork.com โดยเลือกเวอรช์ั่นที่ต้องการ
ติดตัง้ระหวา่งเวอร์ชั่น2.5.x  


โดยความแตกตา่งของ 2 เวอรช์ั่นนี้คือ  


          2.5.x คือเวอรช์ั่นที่น า Package ใหม่ๆ น ามาใชง้านโดยเฉพาะ เหมาะส าหรับนักพัฒนาที่ตอ้งการระบบใหม่ๆ 


                  หรือต้องการทดสอบ ทดลองใช้งานฟังกช์ั่นใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ความเสถยีรของระบบได้ 100% 


                  เนื่องจากว่า Package จากนักพฒันานั้น ยงัอยู่ในช่วงของขั้นทดสอบ ทดลองเพือ่หาข้อผิดพลาดอยู ่


 


 


  


การติดตัง้JOOMLA 


หลักกการสร้างเว็บไซต์ด้วยจูมลา 


จ าลองเรร่ืองรอมพิวเตอร์อองเราให้ปนเเว็บเซิร์เเวอร์ 



http://www.appservnetwork.com/
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       1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ appserv-win32-2.5.exe เพื่อท าการตดิตั้ง จะปรากฏหน้าจอตามรูปท่ี 1  


 


 


  2. เข้าสู่ขั้นตอนเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้แจกจา่ยในรูปแบบ GNU License หากผู้ติดตั้ง 
           อ่านเงื่อนไขต่างๆ เสร็จสิน้แล้ว หากยอมรับเงื่อนไขให้กด Next เพื่อเขา้สู่การตดิตัง้ในขั้นตอ่ไป แต่หากวา่ไม่ยอมรับ
เงื่อนไข ให้กด Cancel เพื่อออกจากการตดิตัง้โปรแกรAppServ   


 


อั้เตอเการติดตั้ง AppServ 
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3. เข้าสู่ขั้นตอนการเลือกปลายทางที่ต้องการติดตั้ง โดยค่าเริม่ต้นปลายทางที่ติดตั้งจะเป็น C:\AppServ  


 หากต้องการเปล่ียนปลายทางทีต่ิดตัง้ ให้กด Browse แล้วเลือกปลายทางที่ต้องการ เมื่อเลือกปลายทางเสร็จสิ้น 


ให้กดปุม่ Next เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการติดตั้งขั้นต่อไป  


 


 


 4. เลือก Package Components ที่ต้องการตดิตัง้ โดยคา่เริ่มตน้น้ันจะให้เลือกลงทุก Package แต่หากว่าผู้ใชง้าน 


  ต้องการเลือกลงเฉพาะบาง Package ก็สามารถเลือกตามข้อทีต่้องการออก โดยรายละเอียดแตล่ะ Package มีดังนี ้


  Apache HTTP Server คือ โปรแกรมที่ท าหน้าเป็น Web Server 


 MySQL Database คือ โปรแกรมที่ท าหน้าเป็น Database Server 


 PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมที่ท าหน้าประมวลผลการท างานของภาษา PHP 


 phpMyAdmin คือ โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจดัการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บไซต 


 เมื่อท าการเลือก Package ตามรูปที่ 4 เรียบร้อยแลว้ ให้กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตดิตัง้ต่อไป  
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5.ก าหนดค่าคอนฟิกของ Apache Web Server มีอยู่ดว้ยกันท้ังหมด 3 ส่วน  คือ Server Name   คือช่องส าหรับป้อน
ข้อมูลชื่อ Web Server ของท่านเช่น www. joomlatrain.com 


 Admin Email    คือช่องส าหรับป้อนข้อมูล อีเมล์ผู้ดูแลระบบ เชน่ root@appservnetwork.com  


 HTTP Port    คือช่องส าหรับระบุ Port ที่จะเรียกใชง้าน Apache Web Server โดยทั่วไปแล้ว 
Protocol HTTP นั้นจะมีคา่หลักคือ 80 หากว่าทา่นต้องการหลีกเล่ียงการใช้ Port 80 ก็สามารถแก้ไข
ได้หากมกีารเปล่ียนแปลง Port การเขา้ใช้งาน Web Server แล้ว ทุกครั้งทีเ่รียกใชง้านเว็บไซต์ จ าเป็น
ที่ต้องระบุหมายเลข Port ด้วย เช่น หากเลือกใช้ 800 ในการเข้าเว็บไซต์ทุกครั้งต้อง
ใช ้ http://localhost:800/joomlatrain.com 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6. ก าหนดคา่คอนฟกิของ MySQL Database มีอยู่ด้วยกันท้ังหมด 3 ส่วน  
  Root Password  คือช่องส าหรับป้อน รหัสผ่านการเข้าใชง้านฐานข้อมูลของ Root หรือผู้ดูแลระบบ 


ทุกครั้งที่เข้าใชง้านฐานข้อมูลในลักษณะที่เป็นผู้ดูแลระบบ ให้ระบุ user คือ root 


 Character Sets   ใช้ในการก าหนดค่าระบบภาษาทีใ่ชใ้นการจัดเก็บฐานข้อมูล, เรียงล าดับฐานข้อมูล 


 Import ฐานข้อมูล, Export ฐานข้อมูล, ติดต่อฐานข้อมูล  


 Old Password   หากทา่นมีปัญหาเกีย่วกับการใชง้าน PHP กับ MySQL API เวอร์ชั่นเก่า โดยเจอ 


Error Client does not support authentication protocol requested by server; consider 


upgrading MySQL clientให้เลือกในส่วนของ Old Password เพื่อหลีกเล่ียงปัญหานี ้


EnableInnoDB   หากท่านต้องการใช้งานฐานข้อมูลในรูปแบบ InnoDB ให้เลือกในส่วนน้ีดว้ย 



http://localhost:800/joomlatrain.com
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7. ส้ินสุดขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม AppServ ส าหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้จะมีใหเ้ลือกวา่ต้องการส่ังให้มีการรัน 
Apache และ MySQL ทันทีหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการตดิตั้งโปรแกรม AppServ
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  หลังจากที่ตดิตั้ง Appserv เสร็จแล้ว เราสามารถทดลองเรียกใชง้านได้ โดยเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ขึ้นมา โดยพมิพ์ 


Http://localhost:800 


 


 


 


1. เปิดเบราเซอร์เข้าล้ิงค์ http://localhost:800 


2. คลิกที่ phpMyAdmin หรือเข้าที่ล้ิงค์ http://localhost:800/phpmyadmin 


 


ทดลองเรียกใช้งาเ 


สร้างฐาเอ้อมูลให้กับเว็บไซต์จูมลา 



http://localhost:800/
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3.จะปรากฏไดอลอกบอกขึ้นมา ให้ใส่ชื่อผูใ้ช้และรหัสผ่าน ส าหรับใช้งานฐานข้อมูลที่กรอกตอนตดิตั้งโปรแกรม AppServ 


 


4.จากนั้นจะเปิหน้าเว็บเพจ PhpMyadmin ขึ้นมา ใหใ้ส่ชื่อฐานขอ้มูลท่ีจะสร้างไวใ้ชก้ับเว็บไซต์ ในท่ีนี้คือ joomlatrain 


5.เลือกวธิีการเปลงรหัสของฐานข้อมูลแบบ utf8_unicode_ci 


6.คลิกปุ่ม สร้าง 


 


จากนั้นจะแสดงข้อความว่าสรา้งฐานข้อมูลเสร็จ 
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ก่อนที่จะสร้างเว็บไซต์ joomla ได้นั้น ต้องโหลดโปรแกรม Joomla 2.5 ก่อน (โหลดได้ที่ 


http://www.joomla.org/download.html ) 


 


หลังจากโหลดไฟล์โปรแกรม joomla2.5.7มาเรยีบร้อยแล้ว ให้ท าการ Unzip ไฟล์โปรแกรม ไปไว้ที่ 


c:\AppServ\www\joomlatrain.com 


ตัวอยา่งวิธีการ Unzip โปรแกรม 


 


1. เปิด web browser พิมพ์ URL ชื้อไปที่ http://localhost:800/joomlatrain.com   จะได้หน้าจอดงัรูป 


ในขั้นตอนนี้ใหเ้ลือก ภาษาไทย แล้วคลิก ปุ่ม ต่อไป 


ดาวเ์โหลดและติดตั้งจูมลา 
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2.จะสังเกตว่าบนหน้าตา่ง เป็นค าวา่ ใช่ ท้ังหมด แล้วจึงคลิกปุ่ม ต่อไป 
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3.หน้านี้อธิบายเกียวกับลิขสิทธิ์ ก็คลิก ต่อไป ได้เลย 


 


4. การตั้งค่าฐานข้อมูล 


     ชนิดของฐานข้อมูล: MySQL (ต้องเลือก MySQL เท่านั้นนะครบั) 
     ชื่อโฮส: localhost  


     ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล: root (ค่าปกติ admin ของฐานข้อมูล MySQLจะ ชื่อ root) 


     รหัสผ่าน: *** (หรืออาจไม่ตั้งก็ได้) 
     ชื้อฐานข้อมูล: joomlatrain (ตั้งชื้อฐานข้อมูลอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้ ากันนะ) 
     ค าน าหน้าตาราง: (อันน้ีไม่ต้องสนใจก็ได้ ให้เป็นตามค่าปกติที่เว็บก าหนดมาก็ได้) 
จากนั้นคลิกปุ่ม ต่อไป ได้เลย 
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กรอบข้อมูลเสร็จกค็ลิก ต่อไป ได้เลย 


 


5.ตั้งค่าหลักของเว็บ 


ชื่อเว็บ : www.joomlatrain.com  (พิมพ์ชื้ออะไรก็ได้ สามารถแก้ไข้ได้ภายหลังนะ) 
อีเมล์ของคุณ : yuttct@yahoo.com(เป็นเมล์ของผูดูแลระบบ ระบบจะติดต่อกับadminที่เมล์นี้) 
รหัสผ่านผู้ดูแล : admin (ก าหนดอะไรก็ได้ ) 
ยืนยันรหัสผ่านผู้ดูแล : 1234 


ข้อมูลตัวอยา่ง ให้กดที่ปุม่ ..ติดตัง้ข้อมูลตวัอย่าง.. 
ข้อมูลตัวอยา่งจะชว่ยให้เราเห็นต าแหน่งของโครงสร้างได้ชัดเจน ท าเสร็จแล้วค่อยลบออกก็ได้ 
กรอบข้อมูลเสร็จกค็ลิก ต่อไป ได้เลย 
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6.มาถึงตรงนี้เราได้ท าการตดิตั้งจูมลา เสร็จเรียบร้อยแล้ว แตย่ังใช้งานไม่ได ้


 ต้องลบโฟล์เดอร์ installation ก่อน กดปุ่ม ลบโฟลเดอร์ installation 


 


7.เสร็จเรยีบร้อยใหค้ลิก ปุ่ม ดูหน้าเว็บ จะปรากฏหน้าเว็บ ดังรูปข้างล่างนี้ 


 







