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อัพเดตความรูสูผูอานอยางฉับไวดวย RSS Feed และ 
เรียนรูวิธีการสราง RSS Feed ดวย FeedSpring 

โดย ดร.จันทวรรณ นอยวัน (Noiwan@UsableLabs.com) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
ความนํา 

ในมุมมองของผูใชอินเตอรเน็ต บอยครั้งที่การเขาเว็บไซตเปนเพียงเพื่อการเขา
ตรวจสอบขาวสารลาสุดของเว็บไซตน้ันๆ ไมวาจะเปนขาวสารความรูจากเว็บบล็อก (Weblog 
หรือ Blog) เว็บไซตบริษัท หรือเว็บไซตของหนวยงานราชการตางๆ การใชอินเตอรเน็ตใน
ลักษณะนี้ มักจะตองเขาทุกเว็บไซตทุกๆ วัน ซ่ึงเปนการเสียเวลาและสรางความเบื่อหนายจําเจ 
และในที่สุดก็จะทิ้งระยะที่จะเขาตรวจสอบขาวสารเปนชวงเวลาหางขึ้น เปนสาเหตุทําใหผูอาน
พลาดขาวสารที่สําคัญไปก็เปนได สวนในมุมมองของผูบริหารเว็บไซตที่เปนผูใหขอมูล 
(Information Provider) น้ัน ยอมตองการใหผูอานไดรับขาวสารลาสุดจากเว็บไซตอยางรวดเร็ว
และครบถวน นอกจากนี้ ในสวนมุมมองของผูบริหารเว็บทา (Portal Web) ยอมที่จะตองการเปน
ศูนยรวมในการดึงขาวสารจากเว็บไซตที่เกี่ยวของมารวมศูนยอยูที่เว็บทาเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหผูอานขององคกร ความตองการในลักษณะดังกลาวมานี้ สามารถตอบสนองดวย
เทคโนโลยีที่มีรูปแบบมาตราฐานในการเผยแพรและรวบรวมขาวสารความรู เรียกวา RSS 

 
ความหมาย RSS 

RSS (Really Simple Syndication) หรือ RSS Feed หรือ Site Feed หรืออาจเรียกวา 
Feed ก็ได เปนไฟลซ่ึงรวบรวมเอาขอมูลขาวสารลาสุดของเว็บไซตไวดวยกันเพ่ือวัตถุประสงค
ในการสงขาวสารเหลานี้ใหถึงผูอานไดโดยเร็วที่สุด Feed โดยทั่วไปจะที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทันทีเม่ือมีการขาวสารใหมเขามา ขอมูลใน Feed จะถูกเก็บไวเปนชุดๆ อัน
ประกอบดวยขอมูลเชน วันเวลาของการเสนอขาว ชื่อหัวขอขาว รายละเอียดขาว เปนตน และ
ขอมูลขาวสารแตละชุดนี้จะเปนลิงคที่คลิ้กเขาไปดูเน้ือหาเต็มที่อยูบนเว็บไซตได  

Feed จะมีรูปแบบการนําเสนอขอมูลที่เปนมาตราฐานใชกันทั่วโลกโดยอาศัยเทคโนโลยี 
XML (Extensible Markup Language) สวนมาตราฐานของ Feed มีอยูหลายเวอรชันดวยกัน 
เชน RSS 0.91, RSS 1.0, RSS 2.0, และ ATOM ในปจจุบัน เกือบทุกเว็บไซตจะมี Feed ใสไว
ในหนาหลักโดยทําลิงคของไฟล RSS ไวในกราฟฟกสีสมเล็กๆ เชน  มี
ตัวอักษรเขียนวา XML หรือ RSS x.xx หรือ ATOM แตถาไมแสดงเปนกราฟฟกไวก็จะเปน
ขอความที่เปนลิงคเขียนทํานองวา “Syndicate this site” เปนตน 

ขอมูลที่บรรจุอยูใน Feed ที่เปน RSS เวอรชัน 2.0 มีลักษณะดังแสดงไวดานลางนี้  
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<rss version="2.0"> 

<channel> 
<title>UsableLabs News</title>  
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<link>http://www.usablelabs.com/</link>  
<description>Development News from UsableLabs, the Home of Innovative 
Software and Web Applications</description>  
<pubDate>Tue, 01 Mar 2005 17:50:27 GMT</pubDate>  
<generator>FeedSpring - http://feedspring.com/</generator>  
<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2005 17:50:50 GMT</lastBuildDate>  
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>  
<item> 

<title>FeedSpring 0.92b</title>  
<link>http://www.FeedSpring.com</link>  
<description>FeedSpring is now released under the open source 
GNU General Public License (GNU GPL). Python developers who are 
interested in helping the development of FeedSpring, please 
contact: info@usablelabs.com.</description>  
<pubDate>Tue, 01 Mar 2005 17:50:23 GMT</pubDate>  

</item> 
<item> 

<title>WeatherFeeder.com</title>  
<link>http://www.WeatherFeeder.com</link>  
<description>Keep informed with live weather forecasts! We've 
recently launched WeatherFeeder.com, a Web service that allows 
you to create an customized RSS feed of live weather in the US, 
and it's free!</description>  
<pubDate>Fri, 25 Feb 2005 19:23:00 GMT</pubDate>  

</item> 
</channel> 

</rss> 

 
จากโครงสรางของ Feed ขางตน เปรียบเทียบแลว Feed เปนเหมือนชองสํานักขาว

โทรทัศนหน่ึงชอง (Channel) เชน ชอง 9, ชอง 7, ชอง 5, ชอง 3, หรือ ITV เปนตน ชองขาวแต
ละชองจะมีขาวลาสุดหลายขาว (Items) ซ่ึงประกอบดวยหัวขอขาวและขาวที่สรุปนํามาเสนอให
ผูชมไดชมกันโดยทันทีอยางสั้นกระทัดรัด พรอมใหลิงคเพ่ือผูชมสามารถเขาถึงขอมูลใน
รายละเอียดไดดวย 
 
การอาน Feed 

สําหรับผูรับขาวสารแลวน้ัน ถามีคนชวยนําขาวลาสุดจากทุกๆ ชองมารวมกันไวที่เดียว 
ผูรับขาวก็จะสะดวกและประหยัดเวลาในการอานมากยิ่งขึ้น เชนเดียวกัน การที่เว็บไซตมีการใส 
Feed ซ่ึงรวบรวมขาวลาสุดของเว็บเอาไว จะทําใหผูอานรับขาวจาก Feed ของเว็บที่ตนเอง
สนใจไดโดยใชซอฟตแวรที่รวบรวม Feed น้ัน ซอฟตแวรประเภทนี้เรียกวา Feed Reader หรือ 
Feed Aggregator หรือ RSS Aggregator ซอฟตแวรเหลานี้ไดแก SharpReader, Newsgator, 
และ BlogExpress เปนตน หรือจะอานผานเว็บไซตที่เปน Feed Aggregator ก็ได เชน 
BlogLines 

ดังน้ัน แทนที่ผูอานจะตองเขาไปทีละเว็บไซตเพ่ืออานขอมูลขาวสาร การสมัครรับ Feed 
จะชวยประหยัดเวลาและสะดวกในอานโดยใชโปรแกรมหรือเว็บไซตที่กลาวมาขางตน และ
ปลอดภัยคลายกังวลจากจดหมายขาวขยะตางๆ ที่อาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหตูจดหมายอิเลคโทร
นิคสเต็มเปนประจําและนํามาซึ่งไวรัสและหนอนคอมพิวเตอร และดวยการสมัครรับ Feed จาก
เว็บไซตหรือบล็อกที่ผูอานสนใจ ผูอานก็จะสามารถติดตามอานขาวสารที่อัพเดตไดทันทวงที 
โดยไมตองใหอีเมลแอดเดรสเพื่อสมัครรับจดหมายขาวกับเว็บไซตที่อาจจะดูไมนาไววางใจที่
อาจจะสงจดหมายขยะมาแทนจดหมายขาวที่ผูอานตองการ 
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วิธีการใชโปรแกรมหรือเว็บไซตประเภทนี้จะคลายคลึงกัน โดยทั่วไปจะเริ่มตนดวยการ
สมัครรับ Feed จากเว็บไซตหรือเว็บบล็อกที่มี Feed ไวใหผูอาน ผูอานสามารถสมัคร Feed ได
โดยสําเนาลิงคของ Feed น้ันๆ (กดเมาสดานขวาบนกราฟฟกหรือขอความลิงค เลือก “Copy 
Shortcut”) มาใสในโปรแกรม Feed Aggregator ที่ผูอานเลือกใช เม่ือผูอานตองการดึงขอมูล
ใหมของ Feed ที่มีอยู ก็ใหกดเลือกปุมใน Feed Aggregator ซ่ึงเขียนไววา “Synchronize 
Feeds” เม่ืออาน Feed แตละอันเสร็จแลวหรือดูคราวๆ แลว ก็อาจจะเลือกกดปุมที่เรียกวา 
“Catch Up Feeds” เพ่ือทําการบอกโปรแกรมนั้นๆ วา ผูอานอานขาวเหลานี้เสร็จแลวและใหถือ
วาเปนขาวเกา เพ่ือวาเมื่อดึงขอมูลจาก Feed ครั้งตอไปจะไดไมตองแสดงวาขาวเหลานี้เปนขาว
ใหม 

 
การสราง Feed 

ในดานผูบริหารเว็บไซต การที่เว็บไซตมี Feed ใสไวในหนาเว็บจะมีประโยชนเปนอยาง
มาก เชน  

• Feed ถือไดวาเปนเครื่องมือทางการตลาดในการนําเสนอขอมูลลาสุดสงถึงลูกคาโดย
ความฉับไว ไมวาจะเปน ปฏิทินกิจกรรม ขาวสารของบริษัท เอกสารแนะนําสินคาใหม 
หรือบทความที่นาสนใจ เปนตน  

• Feed ยังเปนหนทางเลือกทดแทนการสงจดหมายขาว (Newsletter) ถึงผูอาน ซ่ึง
จดหมายขาวในปจจุบัน มักจะถูกระบบในเครื่องแมขายเขาใจวาเปนอีเมลขยะและจะทํา
การกําจัดเองอัตโนมัติหรือไมก็ใหผูใชเปนผูกําหนดการกําจัดเอง และการที่จดหมาย
ขาวถูกสงมาเขาสูอีเมลของผูอานซึ่งปะปนกับอีเมลอีกมากมาย ผูอานอาจจะเพิกเฉยไม
อานจดหมายขาวนั้นและเกิดเปนพฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ซ่ึงทําใหผูอานพลาด
ขาวสารที่สําคัญของบริษัทผูนําเสนอขอมูล 

• นอกจากนี้เทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใช RSS ยังเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง 
ซ่ึงยอมมีประโยชนแกผูบริหารเว็บไซต ยกตัวอยางเชน เทคโนโลยี Podcast ในการสง
ไฟลเสียงไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชผาน Feed แทนการแนบไฟลขนาดใหญไป
ในอีเมลที่สงไปใหผูใช ผูใชเพียงแคทําการอัพเดต Feed ที่แนบไฟลเสียงที่สมัครไวใน
โปรแกรม Feed Reader แลวก็รอใหโปรแกรมทําการดาวนโหลดไฟลมาให  
 
อยางไรก็ตาม สําหรับเว็บไซตทั่วๆ ไป ที่ไมไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการสราง Feed 

โดยอัตโนมัติ ผูบริหารเว็บไซตสามารถสราง Feed ไดโดยใชซอฟตแวรที่ชวยในการสราง Feed 
ชื่อวา FeedSpring ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดย ดร.จันทวรรณ นอยวัน และ ดร.ธวัชชัย ปยะวัฒน จาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยไดรับการสนับสนุนโดย สถาบันสงเสริม
การจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.)  
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FeedSpring ถูกเขียนขึ้นดวยภาษา Python และเปนซอฟตแวรแบบ Open-Source 
ภายใตลิขสิทธิ์แบบ GNU GPL (GNU General Public License) ซ่ึงหมายถึงนักพัฒนาทานอ่ืน
สามารถนํารหัสตนฉบับ (Source Code) ไปพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงได แตตอง
เปดเผยรหัสตนฉบับดวยเชนกัน ผูสนใจสามารถนําโปรแกรม FeedSpring ไปใชไดจาก 
http://FeedSpring.com 
 
ข้ันตอนการใชโปรแกรม FeedSpring 

ข้ันตอนที่ 1 สรางไฟล Feed โดยกดที่ปุม New 

 
 
ข้ันตอนที่ 2 ใสขอมูลเกี่ยวกับ Channel ของ Feed 

• ที่ฟลด Channel Title ใหใสชื่อของเว็บไซตที่บรรจุ Feed 

• ที่ฟลด Channel Link ใหใสลิงคของเว็บไซต 

• ที่ฟลด Description ใหใสวัตถุประสงคของ Feed 
สวนรายละเอียดอ่ืนๆ ของ Channel ซ่ึงไมบังคับใส สามารถกดที่ Tab ถัดๆ ไป สวน

รายละเอียดของขอมูลเหลานี้ใหดูไดจากเว็บไซต (http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss) ซ่ึง
เปนเว็บไซตแสดงมาตราฐานการเขียน RSS 2.0  
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ข้ันตอนที่ 3 Save ไฟล Feed ที่สรางขึ้น โดยสวนใหญจะตั้งชื่อกันวา rss.xml 
 

 
 



 - 7 -

ข้ันตอนที่ 4 สรางขาวอันแรก (Item) โดยกดที่ปุม Add Item (ปุมสีเขียวคลาย
เครื่องหมายบวก) 
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ข้ันตอนที่ 5 ใสขอมูลเกี่ยวกับขาวที่สรางขึ้น 

• ที่ฟลด Item Title ใหใสหัวขอขาว 

• ที่ฟลด Item Link ใหใสลิงคของหนาขาว 

• ที่ฟลด Item Description ใหใสรายละเอียดของขาว 

• ที่ฟลด Publication Date ใหใสวันเวลาที่เสนอขาว (กดที่ปุม Now จะใสวันที่ปจจุบันให
โดยอัตโนมัติ) 

• และเม่ือใสขอมูลครบแลว อยาลืมกด Save เพ่ืออัพเดตไฟล Feed 
 
สวนรายละเอียดอ่ืนๆ ของ Item ซ่ึงไมบังคับใส สามารถกดที่ Tab ถัดๆ ไป สวน

รายละเอียดของขอมูลเหลานี้ใหดูไดจากเว็บไซต (http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss) ซ่ึง
เปนเว็บไซตแสดงมาตราฐานการเขียน RSS 2.0 

 
 

 
 



 - 9 -
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ข้ันตอนที่ 6 สรางขาวมากกวาหนึ่ง Item  

• กดปุม Add Item และเพ่ิมขอมูลของ Item แตละอัน  

• กด Save (Item ลาสุดจะอยูบนสุด) 
 

 
 

• กดที่ “XML Preview” Tab เพ่ือดูผลในรูปแบบของ XML 
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• กดที่ “Web Preview” Tab เพ่ือดูผลในรูปแบบของเว็บเพจ 
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ข้ันตอนที่ 7 ขาวแตละ Item สามารถแกไขไดโดยกดที่ปุม Edit Item (ปุมสุดทายมีรูป
ตัว I) 

 

 
 



 - 13 -

ข้ันตอนที่ 8 ขาวแตละ Item สามารถเลื่อนตําแหนงขึ้นลงไดโดยกดที่ปุม Move Item 
(ปุมสีฟาลูกศรขึ้นลง) 
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ข้ันตอนที่ 9 ขาวแตละ Item สามารถลบได โดยกดที่ปุม Delete Item (ปุมสีแดงคลาย
เครื่องหมายลบ) 
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ข้ันตอนที่ 10 นําไฟล Feed (rss.xml) ที่ใสขอมูลเรียบรอยแลว อัพโหลดขึ้นในเว็บไซต 
ข้ันตอนที่ 11 Copy กราฟฟก Feed อันใดอันหน่ึง  หรือ   

จากเว็บไซต (http://FeedSpring.com) สําหรับใชเปนลิงคของ Feed (ทานอาจใชกราฟฟก 
Feed ที่ทานสรางขึ้นมาเองหรือเอามาจากที่อ่ืนก็ได เชน  แตเพ่ือเปนการสนับสนุนและ
ชวยกันเผยแพรการใชงาน FeedSpring กรุณาใชกราฟฟกที่ทําโดยทีมงาน FeedSpring)  

ข้ันตอนที่ 12 นํากราฟฟก Feed อัพโหลดเขาไปในเครื่องแมขาย  
ข้ันตอนสุดทาย ในหนาหลักของเว็บไซตน้ันๆ ใหใสกราฟฟกที่อัพโหลดขึ้นไป และทํา

การลิงคกราฟฟกนั้นมาหาไฟล Feed (rss.xml) ที่ไดอัพโหลดขึ้นไปเรียบรอยแลวเชนกัน ดัง
แสดงตัวอยางในรูป 

 

 
 
บทสรุป 

Feed เปนเทคโนโลยีที่สําคัญอยางยิ่งตอการเผยแพรและรวบรวมขาวสารความรู การมี 
Feed ไวบนเว็บไซตขององคกร เปนความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน นอกจากจะเปนการอํานวย
ความสะดวกในการรับขาวโดยผูอานแลว ยังเปนการทําใหการรวบรวมขาวสารจากเว็บไซตที่
เกี่ยวของกันมารวมศูนยอยูที่เดียวกันได ทั้งนี้ผูบริหารเว็บไซตสามารถใชซอฟตแวรชื่อวา 
FeedSpring มาชวยในการสราง Feed ไดอยางงายดาย โดยไมจําเปนตองมีความเขาใจพื้นฐาน
ทางดาน XML มากอนก็ได ดังไดอธิบายในบทความนี้ 
 


