
YellowPages Blog
1. เพิ�มหมวดหมู่ (Content Type)

หลังจากทําการ Login เข้า Page https://www.yellowpages.co.th/admin

ให้ทําการเลือก โครงสร้าง จากนั�นเลือก ชนิดเนื�อหา

หรือกดที�โครงสร้างที�เมนูด้านบน

จากนั�นเลือกชนิดเนื�อหา

จากนั�นจะขึ�นหน้า page ชนิดเนื�อหาหรือ Content Type ในภาษา

อังกฤษ โดยจะโชว์ Content Type ชนิดต่าง ๆ

โดยการจะเพิ�มหมวดหมู่ใหม่ให้กดที� เพื�อทําการเพิ�มหมวด

หมู่ใหม่จากนั�นเมื�อกดเข้ามาแล้วจะขึ�นหน้าต่างใหก้รอกข้อมูลต่าง ๆ ตาม

รูปด้านล่าง

https://www.yellowpages.co.th/admin


จากนั�นให้ทําการกรอกชื�อหมวดหมู่ และแก้ไขชื�อ

สําหรับอ้างอิง โดยกดที� [แก้ไข] จากนั�นจะแสดง

ช่องสําหรับกรอกข้อมูลโดยเพิ�มคําว่า yp_blog_ ไว้ข้างหน้าชื�อหมวด

หมู่*

จากนั�นกด



จากนั�นจะเข้าหน้าจัดการช่องรับข้อมูล

กดที� เพื�อทําการเพิ�มช่องกรอกข้อมูล

โดยช่องที�จะทําการเพิ�มมี

1. Banner ให้เลือกเป�น image: field_banner และ กดบันทึก

จะเข้าหน้า Page New Banner settings for ….

ให้ตั�งค่า Field เริ�มจาก กําหนดบังคับให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล

กําหนดขนาดขั�นตํ�าของรูปภาพ

จากนั�นกดบันทึกค่า



2. Tags ให้เลือกเป�น Entity reference: field_tags และกดบันทึก

จะเข้าหน้า page Tags settings for ….

ให้ตั�งค่า Field เริ�มจาก กําหนดบังคับให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล

ตั�งค่าภายใน REFERENCE TYPE เลือก Create referenced

entities if they don't already exist เพื�อเมื�อเราเพิ�มเนื�อหาและ

เพื�อ Tags ใหม่ที�ไม่เคยมีมาก่อน ระบบ Drupal จะทําการสร้างให้

อัตโนมัติ และเลือก คําศัพท์ เป�น YP Blog (จะมีถ้าถูกสร้างไว้แล้ว) เพื�อ

ให้เลือก Tags จากที�เคยสร้างไว้ใน YP Blog ได้ เพื�อเป�นที�สําหรับเก็บ

Tags ใหม่ ๆ ที�สร้างโดยอัตโนมัติ

จากนั�นกดบันทึกค่า



3. Video ให้เลือกเป�น Text (plain): field_video_link

จะเข้าหน้า Video URL settings for ….

โดยสามารถกด ได้เลย ถ้าไม่มีการตั�งค่า

DEFAULT VALUE

โดยถ้ามีการใส่ DEFAULT VALUE ไว้เมื�อทําการเพิ�ม เนื�อหา ใหม่

และไม่ได้ทําการกรอก URL Video ระบบจะนํา URL ที�ทําการใส่ไว้

ภายในช่องนี�มาแสดงแทน

หลังจากทําครบ 3 ข้อ จะออกมาเป�นดังรูปภาพ



2. เพิ�มหน้าแสดงบทความ หมวดหมู่ที�ถูกเพิ�มขึ�นใหม่ใน Views (ดู)

เริ�มต้นที�เข้าไปที�โครงสร้างจากนั�นเลือก Views

จะขึ�นหน้า Page ที�แสดง Views ทั�งหมด

เลือกหา Views ของ YP Blog จากนั�นกด



จะเข้า Page YP Blog (Content) ที�แสดงหน้า Page ทั�งหมด

1. เพิ�มหน้า Page

จากนั�นกด แล้วเลือก Page

จะทําการสร้าง Page ขึ�นมาใหม่ จากนั�นตั�งชื�อที�แสดง

เพื�อให้ง่ายต่อการค้นหา และตั�งชื�อหัวข้อ โดยเลือกเป�น

เพื�อให้ชื�อหัวข้อไม่กระทบกับ Page อื�น ๆ



2. ตั�ง Content Type ที�จะนํามาแสดง

และตั�งค่า Content Type ที�ต้องการจะนํามาแสดง โดย

คลิกที�ชนิดเนื�อหา ในส่วนของ คัดกรองตามเงื�อนไข

จะแสดงหน้าต่าง

โดยเป�นหน้าต่างสําหรับตั�งค่าว่าจะนําเนื�อหา จาก Content Type

ใดมาแสดง โดยสามารถนํามาแสดงได้มากกว่า 1 หมวด

โดยให้เลือกการตั�งค่าเป�น override

เพื�อป�องกันไม่ให้การตั�งค่ากับ Page นี�

ไปกระทบกับ page อื�น ๆ โดนเมื�อเลือกแล้วปุ�มบันทึกจะกลายเป�น



จากนั�น ให้ยกเลิก checkbox ประเภท Content ชนิดอื�นออกให้

หมด แล้วเลือกแค่ Content Type ที�ต้องการแสดง

จากนั�นกด เพื�อทําการบันทึกค่า

3. กําหนด URL

จากนั�นต้องกําหนด URL ให้กับหน้า Page ด้วย โดยใน

ส่วนของการตั�งค่าหน้า และ ตําแหน่ง path



เมื�อคลิกเข้าไปจะขึ�นหน้าต่างสําหรับ ตั�งค่า URL

โดยรูปแบบการกําหนด URL คือ blog/ชื�อหมวดหมู่

จากนั�นกด Apply

ถ้าทําถูกต้อง ในส่วนของ พรีวิว จะแสดงบทความที�เคย

เพิ�มไว้ใน Content Type ที�ทําการเลือกใน คัดกรองตามเงื�อนไข

ทําการกดบันทึก



เมื�อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเช็ค URL/Path ได้โดยกลับเข้า

มาในYP Blog (Content) และเลือกหมวดหมู่ที�สร้างไว้ดูตําแหน่ง

Path ในส่วน พรีวิว (สามารถคลิกเข้าไปได้)

หน้าตัวอย่างจากการกําหนด URL/Path



3. เพิ�มการแสดงบทความแนะนําในหน้าบทความใน Views และ Context

เริ�มต้นที�เข้าไปที�โครงสร้างจากนั�นเลือก Views

จะขึ�นหน้า Page ที�แสดง Views ทั�งหมด

ไปที� Views ของ YP Blog ที�แสดงเป�น Block จากนั�นกด

จะเข้า Page YP Blog R (Content) ที�แสดงหน้า Page ทั�งหมด



1. เพิ�ม Block

จากนั�นกด แล้วเลือก Block

จากนั�นระบบจะทําการสร้างหน้า Block ขึ�นมาใหม่

จากนั�นตั�งชื�อที�แสดง เพื�อให้ง่ายต่อการค้นหา

2. ตั�ง Content Type ที�จะนํามาแสดง

และตั�งค่า Content Typeที�ต้องการจะนํามาแสดง โดย

คลิกที�ชนิดเนื�อหา ในส่วนของ คัดกรองตามเงื�อนไข

จะขึ�นแสดงหน้าต่าง

โดยเป�นหน้าต่างสําหรับตั�งค่าว่าจะนําเนื�อหา จาก Content Type

ใดมาแสดง โดยสามารถนํามาแสดงได้มากกว่า 1 หมวด



โดยให้เลือกการตั�งค่าเป�น override

เพื�อกันไม่ให้การตั�งค่ากับ Page นี�

ไปกระทบกับ page อื�น ๆ โดนเมื�อเลือกแล้วปุ�มบันทึกจะกลายเป�น

จากนั�น ติ�กประเภท Content ชนิดอื�นออกให้หมด แล้วเลือก

Content Type ที�ต้องการแสดง

จากนั�นกด เพื�อทําการบันทึกค่า



3. ตั�งค่าชื�อสําหรับอ้างอิงเพื�อใช้ในการแสดงผล

โดยการชื�อสําหรับตั�งรหัสอ้างอิงจะเป�น key สําหรับให้ Dev นําไป

ใช้เขียนแสดงบทความ โดยการตั�งค่าต้องตั�งค่าในส่วนของ ขั�นสูง

จากนั�นคลิก ชื�อของเครื�อง :

เมื�อคลิกแล้ว จะแสดงหน้าต่างตั�งค่าขึ�นมา



รูปแบบสามารถตั�งได้แค่ ตัวอักษร _ และตัวเลข และควรตั�งให้

เหมือนกับ URL ที�ตั�งใน Views อย่างเช่น

seo-tip ก็ตั�ง seo_tip

(ไม่ควรตั�งเกิน 2 วรรค ex. เช่น seo_tip หรือ life_style)

จากนั�นกด Apply และบันทึกได้เลย

4. ดึง Block ที�ทําการสร้างขึ�นมาใหม่มาแสดง โดย Context

โดยเข้าไปที�โครงสร้างจากนั�น บริบท

เมื�อเข้ามาแล้วจะแสดงหน้า Context ทั�งหมด

เลือกหา yp blog กด



จากนั�นจะเข้าหน้า Edit Context

เลือก บล็อคในส่วน Reactions

กดที�ปุ�ม จะแสดงหน้าต่าง Add Block ขึ�นมา



โดยให้พิมพ์ ชื�อ View YP Blog จะแสดง Block ทั�งหมดที�

สามารถนํามาแสดงได้

ให้กด ใน Block ที�เราต้องการจะเพิ�ม



เมื�อกดแล้วจะแสดงหน้าต่างตั�งค่าโดยให้เลือก ตําแหน่ง

เป�น Content Right

จากนั�น เพื�อบันทึก

จากนั�นกด บันทึกและไปต่อเป�นอันเสร็จสิ�น



4. เพิ�มเนื�อหาบทความและการแก้ไข URL ต่าง ๆ

หลังจากสร้างหมวดหมู่ ขึ�นมาแล้วต้องการจะสร้างเนื�อหาในหมวดนั�น

เริ�มจากกดที� Content ใน แถบเมนูด้านบน

หรือภายในหน้า Page สําหรับ Admin /admin เลือก Content

จากนั�นจะขึ�นหน้า Page Content ที�แสดงบทความทั�งหมดภายในระบบ

จากนั�นกดที� เพื�อทําการเพิ�มเนื�อหาจะขึ�นหน้า Page ที�แสดงว่ามี

Content Type อะไรบ้าง



เลือก Content Type ที�เราต้องการเพิ�มเนื�อหา

1. กรอกข้อมูล และ กําหนด URL

จะขึ�นหน้า Page สําหรับกรอกข้อมูล

ให้ทําการกรอกข้อมูลเนื�อหาต่าง ๆ เช่น หัวข้อ

เนื�อหา Body โดยให้เลือกรูปแบบบทความ ชนิดอื�นที�ไม่ใช่

Full HTML For Content (เครื�อง typ4 ไม่สามารถใช้งานได้)



เลือกไฟล์รูปภาพปก New Banner และกําหนดชื�อของรูปภาพ

จากนั�นกําหนด Tag โดยกรอกประเภทที�มีอยู่แล้ว จะขึ�นให้เลือก

ดังรูปภาพ

แต่ถ้าเป�น Tag ใหม่ที�ไม่เคยเพิ�มมาก่อนจะไม่มีขึ�นให้เลือก

โดยสามารถพิมพ์ชื�อ Tag ที�ต้องการ ใส่ในช่องข้อความได้เลย

ระบบจะทําการสร้างให้หลังกดบันทึก

จากนั�นกรอก Video URL โดยถ้าใส่ Video จะขึ�นแทนรูปภาพ

New Banner



เมื�อกรอกเสร็จ จําเป�นต้องกําหนด URL ให้กับบทความด้วย โดยกดที�

เป�นการกําหนด URL เฉพาะให้กับธีม ในด้านข้าง

เมื�อกดจะแสดงช่องให้กรอก Path ดังรูปภาพ

โดยการกําหนดคือ /blog/path ที�กําหนดไว้ใน Views/ชื�อบทความ

จากนั�นกด บันทึก ได้เลย จะแสดงหน้า Page บทความ



(กรอบสีแดงจะเป�นจุดที�ขึ�นบทความแนะนํา)



2. แก้ไข URL Tags ที�ทําการเพิ�มขึ�นใหม่โดย ระบบ Drupal

กด ของ จากนั�นจะเข้าหน้า Page

ที�โชว์ Tag ทั�งหมดที�เคยเพิ�มมา

กดปุ�ม tag ที�เราทําการเพิ�มมา

จะแสดง Page อย่างในรูปภาพ



ทําการกรอก Path ในช่อง เป�นการกําหนด URL เฉพาะให้กับธีม

โดยการกรอก URL จะกําหนดอยู่ในรูปแบบ

/blogterm/ชื�อที�ต้องการ

จากนั�นกดบันทึก ได้เลย และสามารถเข้าไปตรวจ บท

ความที�มีการติด Tag นั�นได้โดยการกดที�บทความ

หรือผ่าน URL /blogterm/ชื�อที�ต้องการ ได้โดยตรง

(ถ้าแก้แล้ว URL ยังไม่เปลี�ยนให้ Dev เคลียร์ Cahe สักหนึ�งครั�ง)


