
1 

หนังสือประกอบการเรียน 
รายวชิาเลือก การเรียนรูผานเทคโนโลยีมือถือ 

รหัสวิชา ทร03039 
จํานวน  2   หนวยกิต  

ระดบั  ประถมศกึษา  มัธยมศกึษาตอนตน  มัธยมศกึษาตอนปลาย 
หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช 2551 
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คํานํา 
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองหลวง ไดจัดทําเอกสารประกอบการ
เรียนฉบับนี้ในรูปแบบบทเรียนสําเร็จรูป เพื่อใหครูผูสอนและนักศึกษาไดใชเพื่อศึกษาหาความรู และทํากิจกรรม 
พรอมทั้งการวัดผลประเมินผลหรือทดสอบผลการเรียนรูดวยตนเองตามมาตรฐานการเรียนรู สาระ เนื้อหา
รายวิชาเลือกในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                  ใน
ขณะเดียวกันทั้งครูและผูเรียนยังสามารถใชในการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุม และหรือการศึกษาดวย
ตนเองโดยการศึกษาผานเครือขาย Internet หรือสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ เชน CD-Rom เพื่อสะดวกแกการ
เรียนรูของผูเรียน 
 การจัดทําเอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้เกิดจากผูบริหาร คณะขาราชการและครู กศน.อําเภอคลอง
หลวงทุกทานที่ไดรวมกันเปนผูเรียบเรียง จัดทําขึ้น โดยมีผูอํานวยการนางสาวนงลักษณ เดชระพีพงษเปนผูให
ความรู  วางแนวทาง ตรวจ แกไข ซึ่งการเรียบเรียง ลําดับเนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบจัดทําขึ้นโดยคณะครู  
และไดรวมกันพัฒนาวิธีการเผยแพรทั้งในรูปแบบเอกสาร Online และ CD-Rom ซึ่งมีการจัดประชุมปฎิบัติการ
จัดทําบทเรียนสําเร็จรูปรายวิชาเลอืกทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ใน
ภาคเรียนที่ 2/2557 
 จึงหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบบทเรียนสําเร็จรูปฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ
การศึกษา เรียนรู ของนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนของครูตอไป 

 
        ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองหลวง 

               มิถุนายน  2557 
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สารบัญ 
                                                                                                                                                         
หนา 
บทที่ ๑  โทรศพัทมือถอื 

แบบทดสอบกอนเรียน 
วิวัฒนาการของโทรศัพทมือถือ 
ประเภทของโทรศัพทมือถือ 

บทท่ี ๒ การลอืกซือ้โทรศพัทมือถือใหเหมาะกับการใชงาน 
เลือกเครอืขายผูใหบรกิาร  
เลือกรปูแบบการรับคลื่นของผูใหบริการ  
เลือกโทรศัพทมอืถือ  
มาเลอืกโทรศัพทมือถือที่ตรงใจเรา  
facebook 

บทที่ ๓ เทคโนโลยีและสอืสารเพื่อการศกึษา 
ขอบขายของสื่อโซเชียลมเีดีย ( Scope of Social Media ) 
สื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมในหลักสูตรและกํารสอน (Social Media inCurriculum and 

Instruction) 
คุณประโยชนของการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกํารศึกษา (Benefits of UsingSocial Medial in 

Education) 
กฎเกณฑและแนวปฏบิติกํารใชสือ่โซเชียลมเีดีย (Social Media  Roles ofEngagement) 
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คําอธิบายรายวิชา การเรียนรูผานเทคโนโลยีมือถือ (ทร 03039) 
 
สาระทักษะการเรียนรู  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   จํานวน  2  หนวยกิต   (80 ชั่วโมง) 
มาตรฐานที่  1.2   มีความรูความเขาใจ  ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการใชแหลงเรียนรู 
 
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี 
  ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยี  ประโยชนมือถอื  ประเภทของมือถือ  การเลอืกใชมือถือ มือ
กับการคนหาขอมลู  ความบันเทิง  สังคมออนไลน  ประวัติความเปนมา  วิวัฒนาการของมือถือ การทํางานและ
สวนประกอบของมือถือ ซอฟแวร ไวรัสคอมพิวเตอร การดูแลรักษามอืถือ   ระบบเครอืขายรูปแบบและการ
เชื่อมตอ  ประโยชนและโทษในการใชเทคโนโลย ี
 
การจัดประสบการณการเรียนรู 
  จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  ทั้งสถานศึกษาจัดใหมีการเรียนการสอน  การผึกประสบการณ
เรียนรูดวยตนเองจากสื่อ  การเรียนจากผูรู  และการเรียนจากแหลงเรียนรูตามเวปไซคตางๆ 
 
การวัดผลประเมินผล 
  1. วัดพฤติกรรมดานความรูและความเขาใจ เชน การทําแบบฝกหัด  การตอบคําถาม  ผลงานที่ปฏิบัติ 
  2. กรณีที่นักศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากสื่อ หรือแหลงเรียนรู  ประเมินผลโดยการทดสอบการใชมือถือ  
แท็บเล็ต  ในการปฏิบัติงาน  และการแสดงผลงาน 
 ในปจจุบันมือถือเปรียบเสมือนปจจัยที่ 5 ของมนุษยไปแลว  ทั้งดานการสื่อสาร  การหาขอมูลและเพื่อ
ความบันเทิง  การเลือกมือถือใหเหมาะกบัตัวเราและการใชงานจึงมีใหเลอืกมากมายตามทองตลาด  แตสิ่งที่เราไม
รูคือ ประเภทของโทรศัพทมือถือ  ประสิทธิภาพการใชงานของเครื่อง  และสัญญาณโทรศัพทที่เราใชกันใน
ปจจุบัน  การเลือกซื้อ เลือกใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเงินที่เราจะเสียไป  เพื่อแลกกับความสะดวกสบาย  การ
ตอบสนองการใชงานที่สะดวกและรวดเร็ว  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจ  ความเปนมา  ระบบการใชงาน ของโทรศัพทมือถือ 
2. นักศึกษาสามารถใชโปรแกรมแอปพิเคช่ันตาง ๆ ไดอยางเกิดประโยชนเพื่อการศึกษา 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา  ทร03039  การเรียนรูผานเทคโนโลยีมือถือ 
สาระความรูพื้นฐาน (ทักษะการเรียนรู)   
จํานวน  2 หนวยกิจ (80 ชั่วโมง) 
มาตรฐานที่ 1.2  มีความรูความเขาใจ  ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการใชแหลงเรียนรู 
 

บทที ่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา 
จํานวน 
(ชั่วโมง) 

1. โทรศัพทมือถือ 1. อธิบายความเปนมา
วิวัฒนาการของมอืถือได 

2. อธิบายความถี่และชองรบั
สัญญาณมอืถือได 

1. ความหมายของมอืถือ 
2. วิวัฒนาการของมอืถือ 
3. ชองความถี่และ

ชองสัญญาณมือถือ 

20 

2. การเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือใหเหมาะ
กับการใชงาน 
 

1. อธิบายการเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือการเลือกใช
งานมือถือได 

2. วิเคราะหการใชและ
จําแนกการใชงานของ
โทรศัพทมือถือ 

1. การเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือให
เหมาะแกการใชงาน 

2. รูปทรงมือถือแบบ
ตางๆและระบบการ
ควบคุม คุณสมบัต ิ

30 

3. Social Network 1. อธิบายการกําเนิดและการ
ใชโปรแกรมไลนได 

2. อธิบายการกําเนิดและการ
ใชเฟชบุคได 

3. วิเคราะหและจําแนก
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา 

1. Line 
2. Facebook 
3. เทคโนโลยีและการ

สื่อสารเพื่อการศึกษา 
4. ขอบขายของสื่อ

โซเซียลมเีดีย 
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กิจกรรมในการเรียน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน  ครูผูสอนจะตองทําตามข้ันตอนดังนี้ 

1.  ผูจัดกิจกรรมตองทําความเขาใจโครงสรางคูมือและเนื้อหาอยางละเอียด ปฏิบัติตาม ขั้นตอน
กระบวนการเรียนรูในคูมือทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูบทเรียนสําเร็จรูป 

2.  กอนนําสูบทเรียนผูจัดกิจกรรมการเรียนรูตองแจงจุดประสงค  วิธีการ  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนทราบโดยละเอียด  

3. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนโดยเนนย้ําใหผูเรยีนทําเฉพาะขอทีต่ัวเองมคีวามความเขาใจเทานั้น
ถาทําขอใดไมไดใหขามไปทําขออื่น  

4. หลังจากผูเรยีนทําแบบทดสอบกอนเรยีนเสรจ็แลว ใหผูเรียนสงแบบทดสอบพรอมกระดาษคําตอบคืน
ครู   ครูผูสอนตรวจใหคะแนน และแจงผลคะแนนสอบใหผูเรียนทราบ 

5.  ครูผูสอนนําเขาสูบทเรียนโดยการแจกบทเรียนสําเร็จรูใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองตามกระบวนการที่
กําหนดไวใน 

6.  เมื่อผูเรียนศึกษาเนื้อหาในคูมือเรียบรอยแลว ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดตามที่กําหนดให ในทาย
บทเรียน และเมื่อทําแบบฝกหัดเสร็จแลวใหนําสงครูผูสอนตรวจคําตอบจากเฉลยทายบทเรียน 

7.  ครูผูสอนตรวจสอบคะแนนการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน ถาผูเรียนทําคะแนนไดรอยละ 80 ขึ้นไป
ถือวาผานการเรียนรู กรณีผูเรียนทําคะแนนไดไมถึงรอยละ 80  ครูผูสอนใหผูเรียนยอนกลับไปทําแบบฝกหัดใหม
อีกครั้ง 

8.  ครูผูสอนกับผูเรียนสรุปความรูกัน  และครูผูสอนแนะนําใหนักศึกษาไปศึกษาคนควา ดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส สื่อ สิ่งพิมพ แผนภาพ สื่อบุคคล 
 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการวัด 

1.  วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 
2.  วัดผลการเรียนรูจากการการทําแบบฝกหัด 
3.  วัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียน 

เครื่องมือวัด 
1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
2.  แบบฝกหัดทายบท  

เกณฑการผาน 
1.  ทําแบบฝกหัดผานเกณฑรอยละ 80 
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนรอยละ 80 
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แบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 1 
1.มือถือเปนเครื่องมือที่ใชประโยชนอะไรไดบาง 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
2.ขอดีของความสามารถหลาย ๆ อยางของมือถือ  มีประโยชนและโทษอยางไรบาง 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
3.อุปกรณที่สามารถใชในการ สื่อสารแบบมือถือ มีอุปกรณใดบาง และใชโปรแกรมอะไรไดบาง 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
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บทที่ 1  
โทรศัพทมือถือ 

 
 
ตัวอยางของโทรศัพทมือถือ 
 

โทรศัพทมือถือ หรือ โทรศัพทเคลื่อนที่ (และมีการเรียก วิทยุโทรศัพท) คืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชใน
การสื่อสารสองทางผาน โทรศัพทมือถือใชคลื่นวิทยุในการติดตอกับเครือขายโทรศัพทมือถือโดยผานสถานีฐาน 
โดยเครือขายของโทรศัพทมือถือแตละผูใหบริการ จะเชื่อมตอกับเครือขายของโทรศัพทบานและเครือขาย
โทรศัพทมือถือของผูใหบริการอื่น โทรศัพทมือถือที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอรพกพาจะถูก
กลาวถึงในชื่อสมารตโฟน 
โทรศัพทมือถือในปจจุบันนอกจากจากความสามารถพื้นฐานของโทรศัพทแลว ยังมีคุณสมบัติพื้นฐานของ
โทรศัพทมือถือที่เพิ่มขึ้นมา เชน การสงขอความสั้นเอสเอ็มเอสปฏิทิน นาฬิกาปลุก ตารางนัดหมาย เกม การใช
งานอินเทอรเน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กลองถายภาพ เอ็มเอ็มเอส วิทย ุเครื่องเลนเพลง และ จีพีเอส 
โทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องแรกถูกผลิตและออกแสดงในป พ.ศ. 2516 โดย มารติน คูเปอร (Martin Cooper) นัก
ประดิษฐจากบริษัทโมโตโรลา เปนโทรศัพทเคลื่อนที่ขนาดใหญที่มีน้ําหนักประมาณ 1.1 กิโลกรัม  ปจจุบัน
จํานวนผูใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2543 ที่มีจํานวน 12.4 ลานคน  มาเปน 4,600 
ลานคน 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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วิวัฒนาการของโทรศัพทมือถือ 
เขาใจระบบมือถือ 1G 2G 3G 4G 
 

 
คราวนี้เราจะมาอานและทําความเขาใจกันจริงๆ ถึงระบบมือถือกันนะคะ  หลายคนที่เรียนแลวยังสงสัย

และไมเขาใจวาแตละระบบ  แตกตางกันอยางไร และคํานิยามตางๆ มีความหมายอยาง ไรบาง ก็ขอใหสละเวลา
อานกันสักนิดคะ เพื่อความรูและความเขาใจในการเรียนทางดานโทรคมนาคม การที่เราจะเขาใจระบบมือถือ 2G 
3G 4G เราควรตองเขาใจ 4 เรื่องนี้ 
1. Technology (เทคโนโลยี) คือ ก็คือวิธีการตางๆที่วงการมือถือเอามาใชเพื่อใหเราสามารถคุยกันได โหลด หรือ
สงขอมูลกันได 
2. Spectrum (ชองสัญญาณความถี่) คือ ความถี่ที่ใชในการสงหรือรับขอมูล เชน AIS ใช 900MHz , DTAC กับ 
True ใช 1800 MHz 
3. กลุมองคการโทรคมนาคม 
4. Standard (มาตรฐาน) คือ การรวมเอาขอกําหนดวาใช Technology ตัวไหน ตองใชชองสัญญาณไหน ตองใช 
Protocol อะไร หรือตองมีความเร็วในการรับสงขอมูลเทาไหร(เปนที่มาของ G ตางๆ)  มากําหนดและตั้งเปน
มาตราฐานข้ึนมาใชกันทั่วโลก ทําไมเราตองมีมาตรฐานละ?  ก็คนผลิตอุปกรณจากแตละบริษัทจะไดผลิตอุปกรณ
ใหออกมาเหมือนกันและใชงานกันไดไง (เรียกวาใชมาตรฐานเดียวกัน) คนที่ใชอุปกรณก็จะรูดวยวาอุปกรณน้ีใชได
ในระบบมาตรฐานอะไรไดบาง  ตัวอยางมาตรฐานก็เชน GSM,  CDMA, UMTS, W-CDMA, HPSA, HPSA+, 
WiMax, LTE ผูที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานก็คือกลุมองคการโทรคมนาคมตาง ๆ 
1. Technology (เทคโนโลยี) 
Simplex กับ Duplex 
Simplex คือ ในชวงเวลาเดียวกันสามารถมีคนพูดไดคนเดียว (ผูสนทนา ไมสามารถพูดพรอมกัน) คนนึงพูดอีก
คนนึงตองฟง ตัวอยางเครื่องมือใช Simplex ก็คือพวก Walkie-Talkie 
Duplex คือ การที่ผูพูดทั้ง 2 ฝายสามารถพูดพรอมกันได และนั่นคือสิ่งที่มือถือจําเปนตองมื เวลาเราพูดออกไป 
(หรือสงขอมูลออก) สัญญาณจากมือถือเราจะถูกสงออกไปยังเสาสัญญาณมือถือ( ฺBase Station) หรือเราเรียกวา
การ Uplink , สวนเวลาเราฟงเสียงอีกฝงนึงพูด(หรือรับขอมูล) สัญญาณจากเสามือถือจะถูกสงเขามาที่
เครื่องโทรศัพทเรา อันนี้เรียกวา Downlink, Duplex จะตองทํา Downlink และ Uplink ไดพรอม ๆ กัน 
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TDD กับ FDD 
FDD หรือ Frequency Division Duplex คือ การสงสัญญาณ Downlink และ Uplink ดวยชองความถี่ 
Spectrum ที่ตางกัน เชน downlink ที่ความถี่ 2100 MHz แต Uplink ดวยความถี่ 1900 MHz (operators 
บานเราใชวิธีนี้ เชน True Move ใช 1710-1722.7MHz ในการ uplink  และ 1805-1817.7 MHz ในการ 
Downlink  แตคนทั่วไปจะเรียกรวมๆวา True Move ใชคลื่น 1800 MHz เพราะวาทั้ง 2 คลื่นนั้นใกลกับ 
1800 MHz) 
TDD หรือ Time Division Duplex  คือ การสงสัญญาณ Downlink และ Uplink ดวยความถี่เดียวกัน แตตาง
ชวงเวลา เชนวินาทีที่1 รับสัญญาณ (downlink) วินาทีที่ 2 ก็สงสัญญาณ (Uplink)  ทั้งหมดนี้ภายใตความถี่
เดียวกัน (เชนภายใตความถี่ 2100 MHz)  แตดวยความที่การสลับเวลา uplink และ downlink รวดเร็วมาก 
เราจึงไมรูสึกวาเสียงที่เราพูดหรือฟงมันขาดๆหายๆ 

 
 
TDMA,CDMAและFDMA 
TDMA หรอื Time Division Multiple Acces คือ การแบงคูสาย(Users) โดยใชเวลาที่ตางกัน  
(สลับเวลาใหแตละUser)CDMAหรือ Code Division Multiple Access คือ การแบงคูสายโดยใชรหสัเฉพาะ 
(Code)FDMA หรอื Frequency Division Multiple Access คือ การแบงคูสายโดยใชชองสญัญาณความถี่ที่
ตางกัน 
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อยาสับสน TDMA, FDMA กับ TDD, FDD: 
TDMA, CDMA คือ การแบงคูสายหลายๆคูสาย(users)เมื่อใชงานเวลาเดียวกัน เชน ตอนนี้มีคนคุยกันอยู 10 คู
พรอมๆกันเราจะแบงกันยังไง 
TDD, FDD คือ การแบง downlink และ uplink 
Asymmetric และ Symmetric Transmission 
Symmetric Transmission คือ การสงสัญญาณ(ขอมูล) Downlink และ Uplink ดวยอัตราที่เทากัน 
Aymmetric Transmission คือ การสงสัญญาณ(ขอมูล) Downlink และ Uplink ดวยอัตราที่ไมเทากัน สวน
ใหญจะสง Downlink เร็วกวา เพราะสวนใหญเรา Download มากกวา Upload (เชนเวลาเราเปด website 
สวนใหญเราจะดึงขอมูล มากกวาสงขอมูลออก 
Symmetric and Asymmetric Transmission 
Macro Cell, Micro Cell, Pico Cell 
Macro Cell ใหญสุดครอบคลุมขนาดประมาณ เมือง ๆ นึง 
Micro Cell  ใหญรองลงมา ขนาดประมาณ ตําบล หรือ อําเภอนึง 
Pico Cell เล็กสุด  คือขนาดประมาณสถานที่นึงๆ เชน เฉพาะโรงแรม เฉพาะสนามบิน 
ยกตัวอยาง TDD จะสามารถใชไดแค Pico Cell เพราะถาสงไกลกวานั้น จะมีการ Delay ระหวางการ downlink 
และ uplink มาก ทําใหระบบไมสามารถแยกไดวา อันไหน up อันไหน down 
Circuit Switching กับ Packet Switching 
แตกอนการเชื่อมตอเสียงจําเปนตอเชื่อมตอสาย(โทรศัพท) กันจริงๆ  เชนคนนึงโทรหาอีกคนนึง ระบบโทรศัพทก็
จะมี Switch ที่สับสายโทรศัพทของคนโทรไปตอกับสายโทรศัพทของคนที่เราอยากจะคุยดวย  ตอนคุยกันสายก็
จะเชื่อมอยูอยางนั้นตลอด จนกระทั่งเราวางสาย Switch ก็จะสับสายออก …วิธีการนี้เรียกวา Circuit Switching  
ทุกวันนี้ระบบใหมๆ ไมเปนอยางนั้น เวลาเราโทรหาปลายทาง 
- เสียงที่เราคุยจะถูกตัดเปนสวนๆ – สวน Data 
- แตละสวนจะถูกเพิ่มขอมูล Address (ที่อยูผูรับ) – สวน Header 
- แตละสวนก็จะถูกสงผสมปนเปไปกับขอมูลอื่นๆ(คนโทรคนอื่น) 
- ฝงคนรับก็จะรับขอมูลแตละสวน แลวประกอบขอมูลกลับมาใหม (รวมเสียงที่ถูกตัด เปนเสียงที่ตอเนื่อง
เหมือนเดิม) วิธีการนี้เรียกวา Packet Switching 
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เทคนิคเฉพาะสําหรับการสงความเร็วสูงๆแบบใหมๆ  HSPA+ , WiMax, LTE  (WiFi N ก็ใชนะ) 
MIMO หรือ Multiple Input Multiple Output เปนเทคโนโลยีของการใชเสาอากาศหลายๆเสาในการสงและ
รับขอมูลไดมากข้ึนและชัดเจนข้ึนตามจํานวนเสา ยกตัวอยางเชน เรามี 1 เสาอากาศ เราก็สงขอมูลไดแค 1 ชุด 
แตถาเรามี 2 เสา เราจะสงขอมูลได 2 ชุดภายในเวลาเดียวกัน (โดยแตละเสาสงขอมูลคนละชุด) ที่พิเศษคือการ
สงขอมูลทั้ง 2 ชุดจาก 2  เสานี้ทําภายใตชองความถี่ของคลื่นสัญญานเดียวกัน  แตที่ตัวรับสามารถแยกแยะไดวา
ขอมูลไหนมาจากเสาไหนก็เพราะใชเทคนิคที่ช่ือวา Spatial Diversity  โดยเคาจะใช Concept วา ขอมูลมาจาก
เสาที่ตางกันจะมีการสะทอนตอสิ่งแวดลอมที่ตางกันกอนมาถึงตัวรับ  แลวเมื่อรับขอมูลมาแลว Chip DSP ที่
ตัวรับก็จะแยกไดวาขอมูลไหนมาจากเสาไหนโดยดูจาก Pattern ของสัญญาณแตละสัญญาณที่บิดเบือนไป(เพราะ
สิ่งแวดลอม)  สวนที่สามารถรับขอมูลไดชัดเจนขึ้นก็เนื่องมาจากใช MIMO ควบคูกับเทคนิค OFMDA 
OFMDA หรือ Orthogonal Frequency Division Multiple Access คือ การใช FMDA สงสัญญาณโดยแบง
ชองสัญญาณออกเปนหลายๆชองเล็กๆ (ความถี่ตางกันนอยมากแตละชอง)แตเพื่อไมใหขอมูลในแตละความถี่ตีกัน 
แตละความถี่ที่ติดกันจะถูกสงออกมาดวยเฟสที่ตางกัน 90 องศา(Orthogonal Frequency) ความถี่จึงไมตี
กัน  และระยะเวลาสงแตละขอมูลจะนานขึ้นถึงแมขอมูลจะ Distort ไปบางแตดวยสัญญาณที่นานขึ้นเวลารับ
สัญญาณก็นานข้ึนดวย สงผลใหตัวรับสามารถรับขอมูลไดดีข้ึน 
2. Spectrum (ชองสัญญาณความถี่) 
คือ ความถี่ที่ใชในการสงหรือรับขอมูล เชน AIS ใช 900MHz , DTAC กับ True ใช 1800 MHz ที่สําคัญคือ   
การสงสัญญาณตางๆไมสามารถสงภายใตความถึ่เดียวกันได เพราะสัญญาณจะตีกัน  ดังนั้นชองสัญญาณความถี่
จึงเปนสมบัติสําคัญของชาติเพราะเมื่อใหกับใครแลวคนอื่นก็ไมสามารถเอาไปใชอยางอื่นไดอีก เรื่องราว 3G บาน
เราจึงวุนวายอยู ณ ขณะนี้ 
อีกอยางความถี่ที่ลงตามขาวหนังสือพิมพหรือเวปไซดตางๆของคายมือถือ เปนแคความถี่โดยประมาณ            
ถาอยากจะรูวาแตละคายมือถือใชคลื่นจริงๆอะไรบาง ใหดูตามกราฟขางลางนี้ครับ  ที่เขียนวา To be 
auctioned น้ันคือ ชวงความถี่ที่ กทช เอาไปประมูลนั่นเอง  สวน DPC ก็คือบริษัทที่ถูก AIS ซื้อไปแลวกลายเปน 
ระบบ GSM1800 ของ AIS 
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3. กลุมองคการโทรคมนาคม 
ITU หรือ International Telecommunication Union คือ องคการตัวแทนของกลุมประเทศ UNs (ตอนนี้มี 
191 ประเทศ) ที่ทําหนาที่ในการใหขอมูล ควบคุม และวางระเบียบ มาตฐาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร มี
สํานักงานอยูที่ประเทศ Switchzerland  ถือเปนองคการโทรคมนาคมที่ใหญที่สุดในโลก  มาตรฐานที่สําคัญที่
ออกมาจากองคการนี้คือ IMT-2000 (สําหรับ 3G) และ IMT-Advanced (สําหรับ 4G) 
ETSI หรือ European Telecommunication Standard Institute คือ องคการสรางมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมการสื่อสารของกลุมประเทศยุโรป 
ARIB/TTC หรือ Association of Radio Industries and Businesses/Telecommunication Technology 
Committee คือ เหมือนกับ ETSI แตเปนองคการของประเทศญี่ปุน ;P 
CCSA หรือ China Communications Standards Association เหมือนกับ ETSI แตเปนองคการของประเทศ
จีน ;P 
ATIS หรือ Alliance for Telecommunications Industry Solutions เหมือนกับ ETSI แตเปนองคการของ
ประเทศอเมริกาเหนือ ;P 
TTA หรือ Telecommunications Technology Association เหมือนกับ ETSI แตเปนองคการของประเทศ
เกาหลีใต ;P 
พวกนี้ไมใชองคการ แตเปนโปรเจคที่ทําโดยความรวมมือหลายๆองคการ 
3GPP หรือ  3rd Generation Partnership Project เปนโปรเจคที่รวมกันสรางมาตรฐาน 3G ภายใต
เทคโนโลย ี GSM โดยมสีมาชิก 5 องคการดวยกันคือ ETSI, ARIB/TTC, CCSA, ATIS, TTA   มาตรฐานที่ออกมา
จากโปรเจคนี้คือมาตรฐานตางๆในตระกลู GSM ครับเชน UMTS, HPSA, HPSA+, LTE, LTE advanced … 
(สังเกตุวา มาตรฐานพวกนี้ออกมาก็ยงัตองใหสอดคลองกับมาตรฐานของ ITU , เชน UMTS คือหนึ่งในมาตฐานที่
สอดคลองกบั มาตรฐาน IMT-2000) 
3GPP2 หรือ  3rd Generation Partnership Project2 เปนโปรเจคทีร่วมกันสรางมาตรฐาน 3G ภายใต
เทคโนโลย ี CDMA โดยมีสมาชิก 4 องคการดวยกันคือ ARIB/TTC, CCSA, ATIS, TTA (สังเกต++  สมาชิก
เหมอืนกับกลุมแรกนะแหละแตวาขาด ETSI เพราะวาพวกฝงประเทศยุโปรมีแต GSM)  มาตรฐานที่ออกมาจาก



14 

โปรเจคนี้คือมาตรฐานตางๆในตระกลู CDMA ครับเชน CDMA2000-1X, CDMA2000-1X EV-DO Rev ตางๆ
, UMB 
4. Standard (มาตรฐาน) 
คือ การรวมเอาขอกําหนดวาใช Technology ตัวไหน ตองใชชองสัญญาณไหน ตองใช Protocol อะไร หรือตอง
มีความเร็วในการรับสงขอมูลเทาไหร(เปนที่มาของ G ตางๆ)  มากําหนดและตั้งเปนชื่อมาตราฐานขึ้นมาใชกันทั่ว
โลก คนผลิตอุปกรณแตละบริษัทจะไดผลิตอุปกรณใหเปนมาตรฐานเดียวกัน คนที่ใชอุปกรณก็จะรูดวยวาอุปกรณ
นี้ใชไดในระบบอะไรไดบาง ตัวอยางมาตรฐานก็เชน GSM,  CDMA, UMTS, W-CDMA, HPSA, HPSA+, WiMax, 
LTE … สวนใหญคนที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานก็คือองคการตางๆ 
สวนพวก 1G 2G 3G 4G คืออะไร  1G คือระบบ Analog (พวกโทรศัพทอันใหญๆแตกอนนะ) หลังจากนั้นต้ังแต 
2G จะเปน Digital หมด 
สวน 2G , 3G , 4G พวกนี้จะแบงดวยความเร็วในการรับสงขอมูล  ขอมูลแตละที่ยังแบงไมเหมือนกันเลย
โดยเฉพาะพวก 3.5G, 3.75G, 3.9G 
ตารางขางลางสรุปไวแลววา มาตรฐานอะไรคือ G อะไรโดยอาศัยขอมูลสวนใหญจาก Wikipedia   สวนความเร็ว
ที่ตอทายมาตรฐานนั้นๆ เปนความเร็ว Peak Download ตามทฤษฎี ความเร็วในการใชงานจริงอาจจะไมเทานั้น
ก็ได 

 
สวนตารางนี้เปนตารางสรุปรายละเอียดของมาตรฐานตางๆ วาใช Air interface อะไร วาใช RAN หรือวา Core 
Network อะไร 
RAN คือการพูดรวมระบบของ Base Station (เสาอากาศ) และพวก Radio Network Controller 
Core Network คือ Network หลักที่เชื่อมตอกับระบบอื่นๆ ไววาจะเปนระบบ โทรศัพทบาน , Internet 
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GSM หรือ Global System For Mobile Communications คือมาตรฐานมือถือที่มีผูใชมากที่สุดในโลกนะ
ตอนนี้ (ประมาณ 80%) ถือกําเนิดจากโซนประเทศยุปโรป ดวยแนวคิดที่วา เราสามารถใชมือถือเครื่องเดียวได 
ในทุกประเทศ (ประเทศในโซนยุโรปสวนใหญใช GSM)  GSM น้ีใชเทคโนโลยี FDD, TDMA  การ Modulation 
แบบ GMSK และสามารถใชไดหลายชองสัญญาณความถี่ตัวอยางเชน 850 900 1800 1900 MHz , สวน
ความเร็วในการสงขอมูลนั้นต่ํามากเพราะวายังเปน Circuit Switch อยู 
CDMA one หรือ Code Division Multiple Access One คือมาตฐานที่ถูกพัฒนาโดยประเทศอเมริกา 
(Qualcom) โดยใช CDMA ในการจัดการคูสาย ใชชองสัญญาณ 800 หรือ 1900 MHz 
GPRS หรือ General Packet Radio Service คือการพัฒนาระบบ GSM โดยเริ่มใชวิธี Packet Switch บน 
Circuit Switch ทําใหมีความเร็วในการรับสงขอมูลเพิ่มขึ้น บางที่จะถือมาตรฐานนี้วา 2.5G 
EDGE หรือ Enhance Datarate for GSM Evolution คือการพัฒนา Coding และ Modulation จากระบบ 
GPRS ทําใหสามารถรับสงขอมูลไดเร็วมากขึ้น ถือวาเปน 2.75G CDMA2000-1X, CDMA2000-1xEV-DO 
(Evoluation Data Optimiztion) คือการพัฒนาระบบ CDMA เดิมของ CDMAone  โดยใช TDMA เขามาชวย 
ทําใหมีการรับสงขอมูลไดเร็วข้ึน 
W-CDMA หรือ UTRA-FDD เปนการ Upgrade ระบบ GSM จาก 2G เปน 3G โดยกลุม 3GPP โดยเปลี่ยน
ระบบรับสงขอมูลทางอากาศ(Air interface) จาก TDMA เปน DS-CDMA (Direct Sequence Code Devision 
Muliple Access) แทน และ Modulation แบบ GMSK เปน QPSK แทน มีมาตรฐานใหมในสําหรับ RAN คือ 
UTRAN แตยังคงใชรวมกับ GERAN ของ GSM ได ระบบ Core Network ก็ยังคงใชระบบ GSM/GPRS เดิม
อยู  สวนการแยก Downlink / Uplink จะใชวิธี FDD , สวนใหญทั่วโลกจะใช 3G จากระบบนี้  (3G ประเทศ
ไทยกําลังทําระบบนี้อยู ดังนั้นสิ่งที่ตอง upgrade ก็จะเปนพวก อุปกรณที่ติดบนฐานสงสัญญาณที่เกี่ยวกับAir 
interface  แตอุปกรณภาคพื้นดินพวก RAN  และ Core Network ไมตอง Upgrade) 
TD-CDMA หรือ UTRA-TDD จะเหมือนกับระบบ W-CDMA แตแทนที่จะใช DS-CDMA ก็ใช TD-CDMA แทน 
แลวก็แยก Downlink/Uplink โดย TDD (ใชชองสัญญาณความถี่เดียว) ระบบนี้ถูกพัฒนาและใชงานในประเทศ
จีน 
HSPA หรือ High Speed Packet Access เปนการ Upgrade Protocol (ภาษาในการสงสัญญาณ) ทําให
สามารถสงขอมูลไดเร็วมากข้ึน โดยตอง Upgrade ทั้ง HSPDA (ภาษาสําหรับ Download) และ HSUPA (ภาษา
สําหรับ Upload) นอกจากนั้นก็เปลี่ยนวิธีการ Modulate จาก QPSK เปน 16-QAM  สวนมากการ Upgrade 
จาก W-CDMA เปน HSPA ตองการแคการ Update Software 
HSPA+ หรือ Enhanced HSPA เปนการ Upgrade Modulation ใหดีขึ้นอีก จาก 16-QAM เปน 64-QAM 
และ HSPA+ รุนหลังๆจะใชเทคโนโลยี MIMO (หลายเสาอากาศ) รวมเขาไปดวย 
LTE หรือ Long Term Evolution หลายคนเขาใจผิดวาเปน technology สําหรับ 4G เพราะแตละ Operator 
ชอบโฆษณาวาเปน 4G  แตจริงๆ LTE ไมผานมาตรฐาน IMT advance 4G(จาก ITU) ที่ตองการความเร็วขั้นต่ํา
ในการสงขอมูลที่ 1 Gbps (LTE ทําไดแคหลัก 100 Mbps) ดังนั้นถานับจริงๆก็คือ 3.9G , LTE เปนการ
ออกแบบระบบขึ้นมาใหมเลยโดย Air Interface จะใช เทคโนโลยี OFDMA และ SC-FDMA แทน DS-CDMA 
หรือ TS-CDMA ใน 3G และทําให Flexible ในการเลือกใชขนาดชองสัญญาณไดตั้งแต 1.4-20MHz  และ 
Modulate ไดทั้ง 16QAM, 64QAM, QPSK และเปลี่ยน UTRAN เปน E-UTRAN นอกจากนั้นยังเปลี่ยน Core 
Network จาก GPRS core network เปน SAE (System Architecture Evolution) โดยเปน Network ที่
อาศัย IP address (IPv6) ทั้งระบบเปนการสงขอมูล/เสียงแบบ Packet Switchลวนๆ   และก็ยังรวมระบบ
หลายเสาอากาศ MIMO ไวดวยเพื่อเพิ่มความเร็วในการรับสงขอมูล 
LTE Advanced คือ ภาคตอของ LTE เพื่อที่จะใหไดตามมาตรฐาน 4G จริง (1Gbps peak download) ตอนนี้
มาตรฐานก็ยังไมไดสรุปออกมาอยางเปนทางการ แตเทคโนโลยีหลักๆที่จะเพิ่มขึ้นมาคือการใช MIMO ที่มากขึ้น 
(เสาเพิ่มขึ้น) และการ Optimize network ที่ไมเหมือนกันโดยการผสม Macro Cell และ Pico Cell หรือ 
Femto Cell (ยิ่งเล็กเขาไปอีก) 
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UMB หรือ Ultra Mobile Broadband คือ ภาค 3.9G (หรือ 4G) ของระบบ CDMA พัฒนาโดยบริษัท 
Qualcomm แตเนื่องจากหลังๆ Qualcomm ก็มีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐาน LTE ดวยเหมือนกัน แลว
หลังจากที่ LTE ถูกเพิ่มความสามารถใหทั้งเครือขาย GSM และ CDMA สามารถ Upgrade เปน LTE 
ได  หลังจากนั้นก็ไมมีใครสนใจ UMB อีกตอไป …. อวสาน CDMA จา… 
 
WiMax คือ Worldwide Interoperability for Microwave Access จะมีลักษณะคลายๆกัน WiFi คือการใช IP 
ในการติดตอสื่อสาร แตแทนที่จะติดตอสื่อสารกับ Wireless Router เหมือนกับ WiFi , WiMax จะติดตอกับ
โครงขายมือถือแทน  มาตรฐานสําหรับ WiMax คือ IEEE802.16 ขอดีของ WiMax ที่ตางกับ WiFi คือระยะการ
ทํางาน  WiFi อยางมากก็ประมาณสัก 100 เมตร แตสําหรับ WiMax จะมีระยะมากสุดถึง 50 กมสําหรับการใช
งานที่ไมมีการเคลื่อนไหว และ 15 กม สําหรับการใชงานที่มีการเคลื่อนไหวWiMax ถึงแมจะใชเครือขายมือถือ 
แตมักจะถูกพูดถึงในการนํามาใชงานแทนระบบ ADSL (พวก internet broadband) ที่ตองมีการลากสาย 
เพราะวา WiMax สามารถใหความเร็วไดมากกวา (1Gbps ตัวรับไมเคลื่อนไหว) ดวยระยะทางที่มากกวา แตไม
ตองมีการลงทุนเรื่องการเดินสายสัญญาณ (แตตองลงทุน เสาอากาศ WiMax ที่เสาสัญญาณมือถือแทน) 
 
ประเภทของโทรศัพทมือถือ 
แบงไดเปนขอๆ ดังตอไปนี้ 

1. Basic Phone อันดับแรกมาเริ่มที่ เบสิคโฟนกันกอน สําหรับเบสิคโฟนก็ตามตัวเลยคะ เปนโทรศัพท
ทั่วไป เพียงแคมีฟงกชั่นพื้นฐานในการเปนโทรศัพท นั่นคือการโทรออกรับสาย ก็เปนเบสิคโฟนไดแลว จะเปนมือ
ถือจอสีหรือขาว-ดําก็ได ตัวอยางเชน Nokia 3315 (รุนยอดนิยม) Motorola C115 เปนตน 

2. Smart Phone สมารทโฟนคือโทรศัพทที่รองรับระบบปฏิบัติการตางๆ ที่ยอเอาความสามารถในการ
รับสงขอมูล ดูหนัง ฟงเพลง การจัดการไฟลตางๆ ที่เทียบไดกับคอมพิวเตอรพื้นฐานยอมๆตัวหนึ่ง ทําให
โทรศัพทมือถือไดเพิ่มความสามารถมากไปกวาการโทรออกรับสาย สมารทโฟนนั้นอาจแบงยอยไดอีกดังจะกลาว
ตอไป ซึ่งแตละแบบก็จะมีระบบที่แตกตางกัน แลวแตการผลิตของแตละยี่หอ แตจะวาไปคําวาสมารทโฟนก็อาจ
เขาใจไดอีกแบบคือความสมารทแบบที่ไมไดดวยทฤษฏีหรือระบบปฏิบัติการณ หรือบางคนอาจเรียกไดวา Semi 
Smart Phone คือโทรศัพทที่มีคุณสมบัติความเปนสมารทโฟนอยูในตัว อยางเชน S700i บางคนอาจถือไดวา
เปนสมารทโฟนตัวนึงเลยคะ 

3. Symbian Phone ซิมเบี้ยนเปนสมารทโฟนแบบหนึ่ง เปนระบบปฏิบัติการที่ไดรับความนิยมสูงสุด
สําหรับสมารทโฟนในปจจุบัน สาเหตุหลักๆก็คงเปนเพราะหนึ่งในหุนนั้นคือบริษัทโนเกียเจาแหงมือถือในปจจุบัน 
ซิมเบี้ยนเกิดข้ึนจากการรวมกันพัฒนาระหวางบริษัทยักษใหญอยาง Nokia ,Ericsson, Motorola, และ PSION 
ในป 1998 ในปตอๆมาบริษัท Panasonic , Sony ,Sanyo ,Kenwood ก็เขามารวมดวย โทรศัพท Symbian 
Phone เครื่องแรกเปดตัวในป 2001 นั่นคือรุน Ericsson R380s ซึ่งถือเปนการเปดฉากไดอยางงดงามใน
ตางประเทศ แตไมคอยไดรับความนิยมมากนักในประเทศไทย ซิ้มเบี้ยนไดรับความนิยมมากจึงมีโปรแกรมรองรับ
ออกมามาก ไมวาจะเปนโปรแกรมที่เกี่ยวกับการจัดการงานตางๆ หรือ เกมสก็มีออกมาใหเลือกเลนเยอะทีเดียว
คะ ตัวอยางของโทรศัพทซิมเบี้ยนก็เชน Nokia 7610, Nokia 6680 , Siemens SX 1, Panasonic X700  

4. PDA Phone พีดีเอโฟน เปนการนําเอาความเปนโทรศัพทมือถือไปใสรวมกับพีดีเอซึ่งเรียกไดวาเปน
คอมพิวเตอรพกพา เครื่องชวยจัดการขอมูลสวนตัว PDAs ( Personal Digital Assistance) เปนเหมือน
คอมพิวเตอรขนาดเล็ก สามารถใชงานไดหลายอยางทั้ง Organizer, ใชงาน internet, E-mail , เครื่องเลน MP3 
, กลอง Digital , อาน E-Book , ดิกชันนารี สามารถจัดการโอนถายขอมูล (Sync) ผานทางคอมพิวเตอรได พีดีเอ
มีระบบปฏิบัติการของตัวเองเชนเดียวกับคอมพิวเตอร ในขณะนี้มีหลักๆจาก 2 คายนั่นคือ 

- PPC Phone Pocket PC ถูกพัฒนามาจากคอยไมโครซอฟท ไดรับความนิยมมากในสําหรับตลาด PDA 
มีผูใชงานมาก ใชงานงาย คลายกับคอมพิวเตอร ใชระบบปฏิบัติการ Windows CE นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว
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ยังสามารถแกไขและจัดการกับงานออฟฟศเหมือนในคอมพิวเตอรอยาง Word, Excel ไดอยางสมบูรณ 
ตัวอยางเชน O2 mini, O2 XDA IIs  

- Palm Phone ใชงานดวยระบบปฏิบัติการ Palm Os พัฒนามาจากบริษัท Palm การใชงานในสวน
ตางๆนั้นจะเหมือนยอมาจาก PDA ภาพรวมของมือถือจาก Palm เลยจะมีจุดเดนอยูที่คุณสมบัติการเปน 
Organizer ที่ดี Palm Os นี้มีอยูในโทรศัพทของ Palm เอง เชน Palm Xplore G88/G18, Palm One 
Treo650  

5. Multimedia Phone มัลติมีเดียโฟนคือ โทรศัพทที่มีคุณสมบัติในการดูหนัง ฟงเพลง และ ทางดาน
ความบันเทิงตางๆ ไมวาจะเปนการถายภาพสงออกทาง mms การสรางสีสันตางๆใหกับโทรศัพทที่ไมใชเพียงการ
โทรดออกรับสายและไมไดเนนไปในทางการจัดการไฟลและการเตือนการนัดหมาย ในปจจุบันไดรับความนิยม
มาก สังเกตุไดจากวามีโทรศัพทประเภทนี้ออกมามาก แตละรุนพยายามรวมความเปนมัลติมีเดียออกมาใหได
มากๆ เพื่อใหผูใชไดเลือกการใชงานไดอยางหลากหลาย สิ่งที่มักมาควบคูกับมัลติมีเดียโฟนคือหนวยความจําตางๆ
เพื่อใหเพียงพอตอการบันทึกไฟลตางๆไมวาจะเปนภาพหรือเพลง ตัวอยางเชน Sony Ericsson S700i, Nokia 
6230i , Motorola E680  

6. Camera Phone ปจจุบันโทรศัพทมือถือติดกลองหรือ Camera phone เริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้น 
คุณภาพของภาพถายและความละเอียดก็ถูกพัฒนาข้ึนไป นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มคุณสมบัติหลายๆอยางเขาไปให
เปรียบเสมือนกลองดิจิตอลทั่วๆไปไมวาจะเปน โหมดมาโคร ที่ใชในการถายภาพระยะใกล , การ Zoom, Flash 
หรือไฟชวยสองสวาง การใสกรอป ปรับสี ปรับแสงของภาพ หรือแมแตการถายภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอ และยัง
ไมลืมคิดถึงรายละเอียดในการใชงานอยางการโอนถายขอมูลและการเพิ่มหนวยความจําแบบตางๆทําใหการเก็บ
รูปมีเนื้อที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใชงาน ตัวอยางเชน Sharp Gx32 ซึ่งแมจะออกมาปกวาแลว
ก็ยังคงเปนที่หนึ่งของ Camera Phone ในตลาด Gsm อยู , Samsung D500 , Sagem My-x-8 

7. Fashion Phone สิ่งหนึ่งที่เปนหัวใจหลักของการเลือกซื้อมือถือก็คงจะไมพนดีไซนของตัวเครื่องละ
คะ แฟช่ันโฟนจึงเปนโทรศัพทอีกประเภทที่ถือวาไดรับความนิยมไมแพกัน โดยทั่วไปจะถูกออกแบบมาฉีกแนว 
แปลกออกจากความเปนโทรศัพทออกไป เชนการเรียงปุมในแนวแปลกๆ หรือการออกแบบรูปรางใหไมเหมือน
ใคร มีไสตล เรียกไดวาบางรุนเห็นแลวอาจจะไมคิดวาเปนโทรศัพทไดเลย อยางเชน Nokia 7280 ที่ไมมีปุมกด
ตัวเลขเลยมีเพียง softkey ปุมโทรออกวางสายและปุมวงกลมที่ใชหมุนในการเลือกตัวเลขหรือตัวหนังสือ เรียกได
วาเปน Real Fashion Phone จริงๆ สวนมากแฟชั่นโฟนจะออกแบบมาอยางพิถีพิถันทุกๆดานไมวาจะเปน
ตัวเครื่อง ปุมกด หรืออุปกรณเสริมตางๆ อยางชุดหูฟง ซองหนัง ที่สําคัญราคาเปดตัวก็มักออกมาสูงดวย ^^ 
อยางโนเกียก็จะเปนพวก Series 7 ทั้งหลายเชน 7600 7610 7280 7270 ยี่หออื่นๆก็เชน Siemens 
Xelibre  

8. messaging Phone มีอยูชวงหนึ่งการสงขอความถือเปนที่นิยมมาก ก็เลยมีการออก messaging 
Phone มาตอบสนองความตองการสําหรับผูใชงาน จุดเดนก็คือการมีปุมกดครบหรือเกือบครบทุกตัว เอื้อ
ประโยชนกับการพิมพขอความคะ เชน Nokia 6820, 6800, 5100 , Siemens SK 65 

9. High-End Phone โทรศัพทมือถือ แบบ High-End เปนโทรศัพทที่ออกแบบมาใหดูหรูหรา ฟงกชั่น
การใชงานมักไมซับซอนเทาใด เนนการออกแบบและวัสดุที่นํามาใชดูทันสมัยและหรูหรา ตัวอยางก็เชน Nokia 
8910i , Motorola V3RaZ-R , Mobiado, Vertu 
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บทที่ 2 

                 การลือกซื้อโทรศัพทมือถือใหเหมาะกับการใชงาน 

ปจจุบันโทรศัพทมือถือหลายเปนสิ่งจําเปนไปซะแลว เนื่องจากการทํางาน การใชชีวิตไมไดอยู
กับที่ ไมไดอยูบานหรือสํานักงานตลอดเวลา ทําใหโทรศัพทมือถือไดรับความนิยมเปนอยางมาก อีกทั้ง
โปรโมชั่นการโทรยังแขงขันจนทําใหเกิดปญหาคอขวดในความหนาแนนของเครือขายในบางชวงเวลาอีก
ดวย  

บางคนอาจจะถามวา ทําไมหรือ โทรศัพทเครื่องหนึ่ง มันซื้อยากอะไรนักหนา ก็แคดูรุนที่ชอบ โทรๆ แลว
วางก็จบแลว ไมตองคิดอะไรมาก แตปจจุบันโทรศัพทมอืถือในปจจุบนัทําหนาที่ไดหลากหลายวาการเปนเครื่องมอื
สื่อสารเพียงอยางเดียว แตนับวาเปน "อุปกรณสํานักงาน" และเครื่องอํานวยความสะดวกดานความบันเทิงเปน
อยางมากเลยทีเดียว 

แนนอนวาโทรศัพทมือถือเครื่องหนึ่งๆ จะตองอยูติดตัวเราไปตลอดเวลา เรียกไดวาใชงานแทบจะ
ตลอดเวลา ทั้งติดตอธุรกิจ นัดหมาย เอาไวดูเวลา จับเวลา หรือเลนเกมตอนรอเพื่อนก็แลวแตความตองการของ
แตละคน และสําหรับบางคน อาจไมไดเลือกมือถือไวเปนเครือ่งหลักแลว เลือกเปนเครือ่งรอง ใชโทรนอกชวงเวลา
ที่โปรมันแพง โดยครั้งแรกจะถามวางบเทาไหร ใชงานแบบไหน นั่นหมายความวา  ตองพิจารณาจากความ
ตองการในการใชงานจริงของแตละบุคคล ไมใชวาถายรูปได ฟงเพลงได บันทึกเสียงได แตเจาตัวใชงานแครับสาย 
กับโทรออกเทานั้น 

กอนอื่น ใหลองพิจารณาความตองการในการใชงานจริงกันกอน ในการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสัก
เครื่องนั้น อาจเปนไปไดวา เห็นเพื่อนใช แลวอยากได หรือเห็นตามโฆษณา แลวอยากหามาเปนเจาของ    

1. เลือกเครือขายผูใหบริการ  

อาจสงสัยวาทําไมถึงมองจุดนี้กอน หากที่ทํางาน/โรงเรียนของคุณรับสัญญาณในบางเครือขายไมได คุณ
จะเอาโทรศัพทมาใชงานทําไม เชน ยานน้ีใชงานเครือขายหนึ่งชัดเจน แตอีกเครือขายตองวิ่งไปหาคลื่นริมน้ํา เปน
ตน ก็ตองดูกอนวาเพื่อนและคนรอบขางใชงานเครือขายใดดี และอีกอยาง แถวบานและหอพักของคุณใชงาน
เครือขายใดไดดี เพราะหากตอนเรียน/ทํางาน ใชงานเครือขายไดชัดเจน แตพอกลับไปที่หอ ดันไมมีสัญญาณก็ไมมี
ประโยชนอันใด  

2. เลือกรูปแบบการรับคลื่นของผูใหบริการ  
โทรศัพทมือถือจะมีการรับสัญญาณ 2 แบบใหญๆ คือ GSM และ CDMA โดยจะแบงเปน  
GSM 900 ไดแก AIS (GSM Advance) / One2Call  
GSM 1800 ไดแก Dtac / Happy และ Truemove  
GSM 1900 ไดแก Thai Mobile  
CDMA ไดแก Hutch น่ันเอง  

ถามวา ถาใชมือถือที่รองรับเครือขาย 900 / 1800 จะใช Thai Mobile (1900) ไดหรือไม คําตอบ
คือ ไมได เพราะเครื่องโทรศัพทรองรับแค 900/1800 เทานั้น ปจจุบันโทรศัพทจะรองรับแบบ Tri-band 
หมายถึงรองรับทั้ง 900/1800/1900 ครับ แตนั่นก็หมายถึงเครื่องมีระบบการรับสัญญาณแบบ GSM เทานั้น
นั้น ไมสามารถนําซิมการดของ Hutch มาใชได แตในทางกลับกัน ไมสามารถนํา SIM Card ของ 
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AIS/Dtac/Truemove/Thai Mobile ไปใชกับเครื่องโทรศัพท Hutch ดวยเชนกัน สวนอนาคตอันใกล  คือระบบ
เครือขายที่เปนแบบ 4G  ตองรอกันตอไป  

3. เลือกโทรศัพทมือถือ 

(แบรนดถูกใจ คนนิยมติดตา )โทรศัพทมือถือปจจุบัน จะแบงเปน Brand ระดับโลก เชน Nokia, Sony 
Ericsson, Motorola, Benq-siemens, Panasonic สวนแบรนดอีกแบบคือ House Band เปนแบรนดในกลุมที่
ผลิตในเกาหลี หรือนํามาทํา Brand ในประเทศไทย (ไมไดผลิตเอง แตทําการตลาดและบริการหลังการขายให) 
เชน Ezio, Pantech, Nex, I-Mobile เปนตน 

โทรศัพทมือถือทํางานไดหลากหลาย  

โทรศัพทมือถือจะมีการทํางานคลายกับคอมพิวเตอร คือแยกไดเปน 2 สวนคือ Hardware หมายถึคง
ตัวเครื่อง และ Software หมายถึงระบบปฏิบัติการ เหมือนเราลง Windows   โทรศัพทมือถือมี 2 แบบใหญคือ 
คือแบบ Mobile Phone ธรรมดาๆ รองรับ Java การลงโปรแกรมนิดหนอย กับอีกแบบจะเปน Smart Phone 
ครับ จะมีระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เชน Windows Mobile, Linux, Symbian OS, UIQ ซึ่งอาจจะตองทํา
ความเขาใจในการใชงานกันสักนิด เนื่องจากโทรศัพทในกลุมนี้สามารถลงโปรแกรมได (หากใช Windows 
Mobile ก็ไมคอยตางจากคุณใชงาน Windows)   แนนอนวาโทรศัพทในกลุม Smart Phone นั้น อาจจะตองใช
การเรียนรูการทํางาน การลงโปรแกรม แตก็ไมไดยากอะไร   เพียงแตวาจะตองลงโปรแกรม ลบ หรือจัดการกับ
ไฟลตางๆเปนดวยเทานั้นเอง   ย่ิงเดี๋ยวนี้มีนิตยสารในกลุม Pocket PC และ Smart Phone ทําใหการใชงานงาย
ขึ้น มีการเขียนตํารา หนังสือสอนการใชงานเปนรุนๆไป เชน Dopod และ Pocket PC Phone หรือหนังสือพวก 
Smart Phone ครับ อันหลังนี่จะเห็นไดจากแผงหนังสือ มีหนังสือสอน Symbian และโปรแกรมขายกันเกลื่อน
เลย 

4. มาเลือกโทรศัพทมือถือท่ีตรงใจเรา 
แนนอนวา เวลาเราอยากไดสิ่งของสักอยาง จะทราบขาวจากสื่อ โฆษณา เห็นเพื่อนใช หรือเปดจากเวป

ไซต เชน www.pantip.com/cafe/mbk ที่นี่มีชุมชนคนใชมือถือเยอะมาก และยินดีใหคําแนะนํา   เราก็อาจหา
ขอมูลเบื้องตนของมือถือโปรดไดจาก  

- เวปไซตของผูผลิต  
- เวปมือถือ เชน Siamphone  
- รีวิวมือถือจากนิตยสาร และ เวปไซตตางๆ  
- ลองเลนตัวจริงใน Shop เชน Moto Shop /LG Chocolate Phone / Nokia Shop ที่ Siam 

Paragon หรือรานจําหนายมือถือตางๆครับ  

ที่นี้เรามาเปรียบเทียบมือถือกนักอนเลือกซื้อ หากคุณติดใจในความสามารถ คุณสมบัติ หรือแมแตหนาตา
อันสวยเฉียบของมือถือรุนที่หมายปอง (อาจมากถึง 5 รุน) ก็ใหพิจารณาดังนี้  

หนาจอ - แนนอนวาคุณตองอานหนาจอสบายตาที่สุด ไมใชเอามาแลวตองหมุนตะแคงเพราะจอสะทอน
แสงจนมองไมเห็น หรือมือมากจนตองเพงตา  จากเวปไซตของผูผลิตจะแจงรูปแบบจอครับ จะมีจอแบบ Mono 
(ขาว-ดํา) จอสี จะมีแบบ CSTN, LCD, TFT, Active Matrix แลวแตจะเรียกชื่อตางๆกันออกไป ที่แนะนํามาก
ที่สุดคือจอแบบ TFT เพราะใหสีที่สด มองเห็นไดชัดเจน จอสวาง สวนจอแบบ CSTN อาจสีไมสวยเทา แตก็
แลวแตจะชอบ ที่แนนอนที่สุดคือ ไป ลองเลนที่ศูนยหรือรานที่ไวใจได     สวนจํานวนสี เชน 256สี 65K 262K 
หมายถึงจํานวนสีที่สามารถแสดงได ยิ่งตอนนี้ 1.6ลานสียิ่งชัดใหญ แตก็อาจแลกมาดวยการสิ้นเปลืองพลังงาน
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แบตเตอรี่ครับ ก็ใหดูตามความตองการของเรา และความชอบของเรา ถาเราไปดูที่ศูนยก็สามารถลองไดเลย (ไม
เอาตัว Demo นะครับ เพราะอันนั้นมันเปนเพียงรูปราง (Mock Up) ใหดูเฉยๆครับ ตองขอลองดูตัวจริงเอาเลย  

รูปทรงมือถือ จะมี 4 แบบใหญ ๆ  
โทรศัพทแบบแทง (Bar-Type)  
แบบ Bay-Type หรือมือถือแบบแทง อันนี้ผมชอบเพราะเวลาถือของมือไมวาง ก็กดรับไดมือนึง อีกมือ

โหนราวรถเมลหรือเรือก็ยังได แถมหนีบที่ไหลไดอีก แตมีขอเสียคือหากไมไดล็อคปุมกด เก็บไวในกระเปา เวลา
สิ่งของไปโดนปุมอาจพลาดโทรออกเองโดยที่เราไมทราบ (เสียเงินโดยไมรูตัว) แบบนี้กลองมักจะอยูดานหลัง เวลา
วางมือถือก็ระวังกันหนอยนะครับ ยกเวนบางรุนเชน Sony Ericsson รุนที่มีฝาปดเลนส  

 

แบบฝาพับนั่นเอง (ภาพจากเวป Sony   icsson)  (ภาพจากเวป Sony Ericsson)  

แบบฝาพับ 

อันนี้สะดวกที่หนาจอใหญ ปุมใหญ เพราะไมตองแบงเนื้อที่วางจอและปุมเหมือนแบบ Bar-Type ครับ 
แถมยังไมตองกดโดนปุมเพราะฝาพับปดปุมไวแลว แตไมสะดวกถาจะหนีบไหลคุยครับ เพราะมันมี 2 ทอนนั่นเอง 
จะหนีบไหลตรงบานพับก็กลัวฝาพับจะดีดหนีบหูตัวเองซะ เปลาๆ แตขอเสียอีกอยาง
คือ กลองมักอยูดานหนา เพราะเปดฝาแลวจะถายภาพไดเลย  

 

แนนอนวาเมื่อนึกถึง Slide Phone เจาแหงมือถือคงไมพน Samsung แนๆ  

แบบ slide คือแบบเลื่อน  สะดวกวาเลื่อนขึ้นเพื่อกดปุม บางรุนตองเลื่อนแลวจึงจะรับสาย บางรุนไม
ตอง กดรับปุมดานหนาก็จะคุยไดเลย ปกติดานหนาจะเปนปุมรับกับวางสายครับ ไมมีปุมตัวเลข ตองสไลดออกมา
กอนครับ ดูหรูดีดวย อีกอยางดีมากๆคือแบบนี้กลองจะไดรับการปองกันรอยขีดขวนเพราะตองสไลดจึงจะ
ถายภาพได เพราะกลองอยูในมือถือดานหลังจอครับ 
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โทรศัพทแบบสวิง (หมุน 180 องศา  ภาพจากเวป Sony Ericsson)  

แบบ Swing จะแบบนี้จะเปนกิริยา แปลวา หมุนครับ หมุนควางเลยครับ แบบวาตองหมุนออกมาถึงจะ
กดปุมไดครับ (180 องศา) เชน Sony Ericsson W550i หรือ S700 ครับ แบบนี้อาจไมสะดวกเพราะตองเอา
อีกมือหมุนครับ แตตอนรับกดปุมดานหนาก็ไดแลว (เฉพาะรุน) 

ระบบการควบคุม 

- จะเห็นไดวามีการควบคุมที่แตกตางกัน เชน 5 Control Key / Joy Stick / Navi Key ก็ใหลองเลนดู
ครับ วาเราจับถนัดไหม บางคนมือใหญ บางคนนิ้วเล็ก ยิ่งแบบ Joy Stick ตองใชแบบนิ้วหัวแมมือในการเลื่อน
จอยดวย  

ระบบเสียง  

แนนอนวาระบบเสียง คุณคงไมอยากเบื่อกับความจําเจ อยากจะเปลี่ยนเสียงเรียกเขาไดบอยๆตาม
ตองการ จะมีระบบเสียงแบบ Monophonic เสียงแบบธรรมดา มีจํานวนชิ้นเครื่องดนตรีนอย, Polyphonic 
เสียงแบบดนตรี จากชิ้นเครื่องดนตรี ยิ่งมีจํานวนชิ้นการแยกเสียงดนตรีมาก ยิ่งแยกเสียงไดดีขึ้น เชน 
Polyphonic 16 เสียง 32 เสียง และ 64 เสียงเปนตน และ Truetone ที่รองรับไฟลเสียงรองแบบ MP3, Acc  

นอกจากนี้สิ่งที่จําเปนและมีในมือถือแทบทุกเครื่องคือ ระบบสั่น ครับ เพราะเวลาเราเขาหองประชม ดู
หนัง จะไดตั้งแบบสั่นไดไมรบกวนผูอื่นครับ แตถาบางคนซีเรียสมากจะตองดูกันอีกวา สั่นพรอมเสียง สั่นแลวตาม
ดวยเสียง สั่นสลับเสียง ก็ตองดูความสามารถของเครื่องควบคูกันไปดวย  

เสียงสนทนา  

ใครวาโทรศัพททุกเครื่องเปนเหมือนๆกัน แนนอนวาโทรเขา - รับสายได   แตการทํางานของไมโครโฟน
และลําโพงตางกันครับ บางรุนคุยนิดเดียว เสียงดังไปถึงปลายสาย รวมทั้งเสียงรบกวนรอบขางดวย  ที่แยมากๆ
คือ นั่งเรือไปทํางานนี่คุยไมรูเรื่องเลย เพราะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบขางไดไมดีทําไมเสียงรบกวนภายนอก
เขามาไดเต็มที่ เชนเสียงพัดลม เสียแอร แลวจะคุยกันรูเรื่องไหมเนี่ย) เวลาซื้อก็ลองโทรเขา รับสาย ถาไมรูจะโทร
ไปไหนก็แนะนําใหโทรหา Call Center  หรือจะโทรเช็คยอดเงินก็ได  
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คุณสมบัติดานความบันเทิง  

มีทั้งถายภาพ ฟงเพลง เชื่อมตอ WAP/GPRS ครับ  ดูวาพฤติกรรมเราใชงานดานไหนครับ ถามี MP3 
Player อยูแลว คงไมตองเอามือถือมาฟงเพลงมั้งครับ ยกเวนอยากเลนรุนที่เปน Walkman Phone พวก 
W800i หรือ W550i ครับ  

มือถือติดกลอง หรือกลองติดมือถือ  

 

ภาพประกอบจาก www.dpreview.com/.../05030901samsung_schv770.asp ครับ 

มือถือพัฒนาการทํางานของกลองไปเร็วมาก เรียกไดวา พัฒนากลอง (ลูกเลนเลิศกวาคุณสมบัติหลักที่
อุปกรณสื่อสารควรจะทําได   ปจจุบันกลองมือถือไดรับการพัฒนาใหมีความละเอียดที่พัฒนาเกือบๆจะเทียบเทา
กลองดิจิตอลแลว ก็คงตองอยูที่พฤติกรรมการทํางานของคุณแหละครับ วาปกติพกกลองดิจิตอล 5 - 6 ลาน
พิกเซลไวใชอยูแลว หรือจะเอามือถือมาถายเลน แคระดับ VGA ครับ  

 

Girl Camera Phone ภาพประกอบทางอินเตอรเน็ต  
กลองปจจุบันที่ใชในมือถือ มักจะรองรับการถายภาพแบบ  
VGA ขนาดภาพจะได 640*480 pixel (ขนาดนี้ Preview ในคอมพิวเตอรก็เต็มหนาจอแลวครับ)  
1.3 Megia Pixel จะไดภาพใหญหนอย  
2.0 Mega Pixel  
3.0 Mega Pixel ไปเรื่อยๆ  
ก็จะไดภาพที่ใหญพอจะไปอัดภาพไดสบายๆครับ  
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โดยไดมีการพัฒนาเลนสใหมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ แตแนนอนวา คุณมัวแตเอามาถายภาพ แบตเตอรี่ก็
ยอมจะตองหมดลงแนๆ ครับ ทางที่ดีถายใหพอเหมาะดีกวาครับ ไมงั้นเวลามีธุระจริง แบตเตอรี่หมดเพราะ
ถายภาพจะเต็มหนวยความจําครับ  

การฟงเพลง  

แบงเปน 2 แบบคือ ฟง MP3 Player และวิทยุ FM แนนอนวา การฟงเพลงจะตองฟงผานหูฟง โดยการ
รับฟงวิทยุ FM จะตองเสียบหูฟงซึ่งทําหนาที่เปนสายรบัสญัญาณคลื่นวิทยุ แตสามารถเปดเสียงออกลําโพงไดครับ 
สําหรับการฟงเพลง MP3 ในโทรศัพทมือถือนั้น ไมตางจากฟงจาก MP3 ครับ เพียงแตเวลามีคนโทรเขา เพลงจะ
หยุดอัตโนมัติ พอคุยจบก็เลนเพลงตอจากจุดที่คางไว ขอเสียผมก็เห็นจะมีอยางเดียวคือ เปลืองแบตเตอรี่ครับ  

แตการนําเพลงมาไวในเครื่อง ตองกระทําผาน Memory ครับ โดยโทรศัพทที่รองรับการฟงเพลง บางรุน
มีหนวยความจําในตัวเครื่องที่ 32 MB ตีวาเพลงละ 3 MB ก็ไดแค 10 เพลงเทานั้น (แตก็ฟงไดรวมๆ ครึ่งชั่วโมง
แลวนะครับ) ปกติโทรศัพทมือถือจะแถมหนวยความจํามาใหแบบภายนอกดวย เชน ในตัวเครื่อง 32MB แถม
หนวยความจํามาใหอีก 128 หรือ 256 MB ครับ สําหรับบางรุนมีหนวยความจํา 256MB อยูแลวก็สบายเลย  

เรื่องหนวยความจํา  

ในการถายภาพและฟงเพลง ตองใชหนวยความจําในการบันทึกภาพและเพลง รวมทั้งเสียงสนทนาที่
บันทึก (หากตัวเครื่องรองรับการบันทึกเสียง) รวมทั้งการบันทึกภาพวีดีโออีกดวย  

 

ตัวอยาง T-Flash ที่รองรับการใชงานมัลติมีเดีย  

คุณคงจะตองพิจารณาจาก ขนาดหนวยความจํา  

ในตัวเครื่อง 5 - 256 MB แลวแตรุน หากมีหนวยความจําเยอะแลวก็จะเพิ่มหนวยความจําไมได แตหาก
มีหนวยความจํานอย ก็จะรองรับการเพิ่มหนวยความจํา 
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บทที่ 3 Social Network 
 
 
LINE (ไลน) คืออะไร 
LINE เปนแอปพลิเคชันใหบริการ Messaging รวมกับ Voice Over 
IP ทําใหผูใชสามารถสรางกลุมแชต สงขอความ ภาพ คลิปวิดีโอ หรือ
จะพูดคุยโทรศัพทแบบเสยีงกไ็ด โดยขอมูลที่ถูกสงขึ้นไปนั้นฟรีทั้งหมด 
ตอนนี้ LINE ใชไดในระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows 
Phone, PC และ BlackBerry 
ฟเจอรของ LINE ประกอบดวย การสงขอความ, การสนทนาดวยเสียง
, การเปลี่ยนพื้นหลังแบ็กกราวนดหนาหองแชต, การสนทนาแบบกลุม
, Official LINE และการสงสติ๊กเกอร 
การเชื่อมตอLINEของผูใชเขาหากันม4ีวิธี 
 
1. เพิ่มคอนแท็กตจากรายชื่อในสมุดโทรศัพท ซึ่งตรงนี้เปนขอดีของ WhatsApp ที่ทําใหผูใชงานสะดวก 
2. การสแกน QR Code 
3. Shake it เอาโทรศัพทมือถือ 2 เครื่องที่อยูใกลกันมาเขยาคลายการจับมือใหรูจักกัน 
4. การเสิรชหาจาก ID คลายการใสรหัสของ BlackBerry 
ตอมา LINE ถูกพัฒนาไปไกลกวาการเปนแคแอปพลิเคชัน เพราะ LINE ไดเพิ่มฟเจอร Home และ Timeline 
เขามาจนกลายเปน Social Media อยางหนึ่ง โพสตขอความบงบอกสเตตัส, รูปภาพ, คลิปวิดีโอ และพิกัด โดยมี
จุดเดนที่การแสดงอารมณดวยสติกเกอรซึ่งเปนจุดแข็งของ LINE ซึ่งจุดนี้นาจะเปนไมเด็ดที่ทําให LINE ถูกตอยอด
ไปอีกมากและเบียด Social Media หลักอยางเฟซบุกเลยทีเดียว 
ระบบหลังบานอีกอยางที่มีขึ้นมาแลวบงบอกทิศทางอนาคตของ LINE นั่นคือ LINE Coin หรือ “เงิน” ใน
อาณาจักรทั้งหมดของ LINE ซึ่งกอนหนานี้การซื้อสติกเกอรจะซื้อผานบัตรเครดิตที่ผูกกับแอปฯ โดยตรง แต
หลังจากอัพเดตลาสุด Coin ไดเขามาแทนที่ กลาวคือ ตอไปนี้เมื่อซื้อบริการหรือสติกเกอรตองแลกเปน Coin 
กอน ถึงแมราคา 100 Coin จะเทียบเทา 1.99 เหรียญเทากับราคาสติกเกอรแบบเดิม แตน่ีเทากับเปนการปทูาง
ไปสูบริการอื่นๆ ของ LINE ที่ Naver เจาของแอปฯ นี้ประกาศชัดเจนแลววา จะใหบริการดูดวง, เกม และคูปอง
สวนลดในอนาคต ซึ่งเทากับวา LINE พัฒนาตัวเองไปสูการเปนโซเชียล มีเดีย แพลตฟอรมแบบมีทิศทางการหา
รายไดอยูในใจชัดเจนแลว 
กําเนิด LINE จากวิกฤตสึนามิญี่ปุน 
Naver คือ บริษัทผูพัฒนาแอปพลิเคชั่น LINE เปนบริษัทผลิตเกมสัญชาติเกาหลี มีสาขาที่ประเทศญี่ปุน ไอเดีย 
LINE มาจากเหตุการณวิกฤต จึงเปนแอปฯ ที่แมจะมีความนารักกุกกิ๊ก แตตนกําเนิดของ LINE ดรามาไมนอย 
เพราะมาจากตอนที่ญี่ปุนเกิดสึนามิ ระบบการสื่อสารประเภท Voice ลมจนติดตอกันไมได ทีมงาน 100 ชีวิตจึง
ระดมกําลังสรางชองทางสื่อสารผาน Data ซึ่งตอนนั้นยังใชไดอยู เพื่อติดตอและใหกําลังใจกัน ในที่สุด LINE ก็ถือ
กําเนิดขึ้นในเวลา 2 เดือน 
เมื่อแอปฯ LINE ถูกพัฒนาขึ้นจากสวนที่ทํางานอยูในญี่ปุน จึงมีสวนผสมของความนารักของญี่ปุนที่เปนจุดขาย
การสงออกดานวัฒนธรรมของญี่ปุนมาทั่วเอเชียอยูแลว ทําใหการออกแบบคาแร็กเตอรของ LINE เขาถึงคนไทย
ไดไมยาก รวมทั้งประเทศอื่นๆ อยางรัสเซีย เบลารุส ซึ่งนอกจากความนารักแลวยังมาจากคาแร็กเตอรที่มีพื้นฐาน
จากการใชชีวิต สถานการณ และอารมณความรูสึกของผูคน 

http://guru.sanook.com/
http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C_(%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3)/
http://guru.sanook.com/
http://guru.sanook.com/
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สําหรับการทําตลาดในประเทศไทย ผูบริหารของ LINE ไดวาจางบรษัท Spark Communication ดูแลเรือ่งการ
ทําพีอาร แตสําหรบัดีลตางๆ ที่เกิดขึ้นกับคูคาตางๆ ผูบริหารจะบินตรงมาเจรจา จากนั้นมีการประสานงานกัน
ผานทางอเีมลอยางตอเนื่อง 
Time “LINE” 
-23 มิถุนายน 2011 เปดตัวเปนครั้งแรกในระ บบ iOS 
-28 มิถุนายน 2011 เขาสูมือถือ Android 
-เดือนตุลาคม 2011 เริม่ตนใช Free Call ได 
-17 ตุลาคม 2011 มีผูใชงาน 3 ลานดาวนโหลด 
-8 พฤศจิกายน 2011 หลงัจากใชงานมาแค 5 เดือนก็มผีูใชงานถึง 5 ลานคน 
-29 พฤศจิกายน 2011 ประกาศมผีูใชงาน 7 ลานคน 
-27 ธันวาคม 2011 ฉลองตัวเลข 10 ลานคน 
-27 มกราคม 2012 พอเขาสูปใหม Line ก็มีผูใชงาน 15 ลานคน 
-2 มีนาคม 2012 ผูใชงาน 20 ลานคนทั่วโลก 
-7 มีนาคม 2012 ใชงาน Line บน PC ก็ได 
-10 มีนาคม 2012 ตามมาดวยการใชงานบน Windows Phone และ Mac 
-29 มีนาคม 2012 เปดตัว Line Card 
-12 เมษายน 2012 เปดตัว Line Camera แอปฯ แตงภาพ 
-18 เมษายน 2012 Line แอปฯ หลกัมีผูใชงาน 30 ลานคน 
-26 เมษายน 2012 เพิ่ม Sticker Shop ผูเลนซื้อสติ๊กเกอรไดแลว 15 แบบ 
-9 พฤษภาคม 2012 คุยเปนกลุมไดแลวดวยฟเจอร Group Board 
-6 มิถุนายน 2012 มีผูใชงาน 40 ลานคน เมื่อแอปฯ มีอายุ 1 ป 
กลางเดือนมิถุนายน 2012 Official Line เปดใหบริการ 
-4 กรกฎาคม 2012 Line Brizzle เกม Puzzle ที่มาพรอมกับคาแรก็เตอรนกจอมกวน 
-ตนเดือนกรกฎาคม 2012 จับมือกบั Sarino ออกแบบสตกิเกอร Kitty 
-26 กรกฎาคม 2012 ฉลองครัง้ใหญดวยยอดดาวนโหลด 50 ลานครั้ง 
-ปลายเดือนกรกฎาคม 2012 เปดตัว Line Brush แอปฯ วาดรูป 
-ตนเดือนสิงหาคม 2012 LINE ประเทศญี่ปุนเปดจําหนายสติกเกอร Snoopy และ Tweety 
-6 สิงหาคม 2012 เปดฟเจอร Home และ Timeline ในแอนดรอยด 
-20 สิงหาคม 2012 LINE for Blackberry ในประเทศไทยเริ่มใชงานได 
-21 สิงหาคม 2012 Line 3.1.0 ระบบเงินในโลกของ LINE ที่เรียกวา LINE Coin 
 
Facebook คืออะไร 
  
     Facebook คือ บริการบนอินเทอรเน็ตบริการหนึ่ง ที่จะทําใหผูใชสามารถติดตอสื่อสารและรวมทํากิจกรรมใด
กิจกรรม หนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใช Facebook คนอื่นๆ ได ไมวาจะเปนการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่
สนใจ  โพสตรูปภาพ  โพสตคลิปวิดีโอ  เขียนบทความหรือบล็อก แชทคุยกันแบบสดๆ  เลนเกมสแบบเปนกลุม 
(เปนที่นิยมกันอยางมาก) และยังสามารถทํากิจกรรมอื่นๆ ผานแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ที่มีอยูอยาง
มากมาย ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกลาวไดถูกพัฒนาเขามาเพิ่ม เติมอยูเรื่อยๆ 
  

http://video.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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     Facebook เปน social network ที่ไดรับความนิยมอีกแหง
หนึ่งในโลก ซึ่งถาในตางประเทศ ความยิ่งใหญของ facebook มี
มากกวา Hi5 เสียอีก แตในประเทศไทยของเรา Hi5 ยังครอง
ความเปนเจาในดาน social network ในหมูคนไทย 
  
ประวัติความเปนมาของ facebook 
  
     Mark Zuckerburg ไดเปดตัวเว็บไซต facebook เมื่อป 
2548 
  
     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ ป พุทธศักราช 2548 Mark Zuckerburg ไดเปดตัวเว็บไซต facebook ซึ่งเปนเว็บ
ประเภท social network ซึ่งตอนนั้น เปดใหเขาใชเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮารเวิรดเทานั้น และเว็บนี้ก็
ดังขึ้นมาในช่ัวพริบตา เพียงเปดตัวไดสองสัปดาห ครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่เรียนอยูที่มหาวิทยาลัยฮารเวิรด ก็สมัคร
เปนสมาชิก facebook เพื่อเขาใชงานกันอยางลนหลาม และเมื่อทราบขาวนี้ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเขตบอสตั้นก็
เริ่มมีความตองการ และอยากขอเขาใชงาน facebook บางเหมือนกัน มารคจึงไดชักชวนเพื่อของเคาที่ชื่อ 
Dustin Moskowitz และ Christ Hughes เพื่อชวยกันสราง facebook และเพียงระยะเวลา 4 เดือนหลังจาก
นั้น facebook จึงไดเพิ่มรายชื่อและสมาชิกของมหาวิทยาลัยอีก 30 กวาแหง 
Facebook คืออะไร  ประวัติ Facebook 
     ไอเดีย เริ่มแรกในการตั้งชื่อ facebook นั้นมาจากโรงเรียนเกาในระดับมธัยมปลายของมารค ที่ชื่อฟลิปส เอ็ก
เซเตอร อะคาเดมี่ โดยที่โรงเรียนนี้ จะมีหนังสืออยูหนึ่งเลมที่ชื่อวา The Exeter Face Book ซึ่งจะสงตอ ๆ  กันไป
ใหนักเรียนคนอื่น ๆ ไดรูจักเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน ซึ่ง face book นี้จริงๆ แลวก็เปนหนังสือเลมหนึ่งเทานั้น จนเมื่อ
วันหนึ่ง มารคไดเปลี่ยนแปลงและนํามันเขาสูโลกของอินเทอรเน็ต 
  

 
 
คําวา Facebook มาจากหนังสือเลมที่ชื่อวา The Exeter Face Book 
 

เมื่อประสบความสําเร็จขนาดนี้ ทั้งมารค ดัสติน และ ฮิวจ ไดยายออกไปที่ Palo Alto ในชวงฤดูรอน
และไปขอแบงเชา อพารทเมนท แหงหนึ่ง หลังจากนั้นสองสัปดาห มารคไดเขาไปคุยกับ ชอน ปารคเกอร (Sean 
Parker) หนึ่งในผูรวมกอตั้ง Napster จากนั้นไมนาน ปารคเกอรก็ยายเขามารวมทํางานกับมารคในอพารตเมนท 
โดยปารคเกอรไดชวยแนะนําใหรูจักกับนักลงทุนรายแรก ซึ่งก็คือ ปเตอร ธีล (Peter Thiel) หนึ่งในผูรวมกอตั้ง 
Paypal และผูบริหารของ The Founders Fund โดยปเตอรไดลงทุนใน facebook เปนจํานวนเงิน 500,000 
เหรียญสหรัฐฯ 
 
 

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/articles/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
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ดวยจํานวนสมาชิกหลายลานคน ทําใหบริษัทหลายแหงสนใจในตัว facebook โดย friendster พยายาม
ที่จะขอซื้อ facebook เปนเงิน 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในกลางปพ.ศ. 2548 แต facebook ปฎิเสธขอเสนอไป 
และไดรับเงินทุนเพิ่มเติมจาก Accel Partners เปนจํานวนอีก 12.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในตอน
นั้น facebook มีมูลคาจากการประเมินอยูที่ประมาณ 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
 
 
 
Facebook ยังมีการเติบโตอยูตลอดเวลา 
 
Facebook คืออะไร  

facebook ยังเติบโตตอไป จนถึงเดือนกันยายนปพ.ศ. 2549 ก็
ไดเปดในโรงเรียนในระดับมัธยมปลาย เขารวมใชงานได และในเดือนถัดมา facebook ไดเพิ่มฟงคชั่นใหม โดย
สามารถใหสมาชิก เอารูปภาพมาแบงปนกันได ซึ่งฟงชั่นนี้ไดรับความนิยมอยางลนหลาม ในฤถูใบไมผลิ 
facebook ไดรับเงินจากการลงทุนเพิ่มอีกของ Greylock Partners, Meritech Capital พรอมกับนักลงทุนชุด
แรกคือ Accel Partners และ ปเตอร ธีล เปนจํานวนเงินถึง 25 ลานเหรียญสหรัฐ 

โดยมูลคาการประเมินมูลคาในตอนนั้นเปน 525 ลานเหรียญ หลังจากนั้น facebook ไดเปดใหองคกร
ธุรกิจหรือบริษัทตาง ๆ ใหสามารถเขาใชงาน facebook และสราง network ตาง ๆ ได ซึ่งในที่สุดก็องคกรธุรกิจ
กวา 20,000 แหงไดเขามาใชงาน และสุดทายในปพ.ศ. 2550 facebook ก็ไดเปดใหทุกคนที่มีอีเมล ไดเขาใช
งาน ซึ่งเปนยุคที่คนทั่วไป ไมวาเปนใครก็สามารถเขาไปใชงาน facebook ไดเพียงแคคุณมีอีเมลเทานั้น 

ในชวงฤดูรอนป 2550 ครั้งนั้น Yahoo พยายามที่จะขอซื้อ facebook ดวยวงเงินจํานวน 1,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ โดยมีรายงานวามารคไดทําการตกลงกันดวยวาจาไปแลวดวยวา จะยอมขาย facebook ใหกับ 
Yahoo และเพียงแคสองสามวันถัดมา หุนของ Yahoo ก็ไดพุงขึ้นสูงเลยทีเดียว แตวาขอเสนอซื้อไดถูกตอรอง
เหลือเพียงแค 800 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทําใหมารคปฎิเสธขอเสนอนั้นทันที ภายหลังตอมา ทาง Yahoo ไดลอง
เสนอขึ้นไปที่ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ อีกครั้ง คราวนี้มารคปฎิเสธ Yahoo ทันที และไดรับชื่อเสียงในทางไมดี
วา ทําธุรกิจเปนเด็กๆ ไปในทันที นี่ไมใชครั้งแรกที่มารคปฎิเสธขอเสนอซื้อบริษัท เพราะเคยมีบริษัท Viacom ได
เคยลองเสนอซื้อ facebook ดวยวงเงิน 750 ลานเหรียญสหรัฐฯ และถูกปฎิเสธไปแลวในเดือนมีนาคมป 2550 

มีขาวอีกกระแสหนึ่งที่ไม คอยดีสําหรับ facebook ที่ไดมีการโตเถียงกันอยางหนัก กับ Social Network 
ที่ชื่อ ConnectU โดยผูกอตั้ง ConnectU ซึ่งเปนเพื่อนรวมช้ันเรียนกับมารค ซัคเคอรเบิรกที่ฮาเวิรด ไดกลาวหา
วามารคไดขโมยตัว source code สําหรับ facebook ไปจากตน โดยกรณีนี้ไดมีเรื่องมีราวไปถึงชั้นศาล และ
ตอนนี้ไดแกไขขอพิพาทกันไปเรียบรอยแลว 
 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
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โลโก social network ตางๆ 

ถึงแมวาจะมีขอพิพาท อยางนี้เกิดขึ้น การเติบโตของ facebook ก็ยังขับเคลื่อนตอไป ในฤดูใบไมรวงป 
2551 facebook มีสมาชิกที่มาสมัครใหมมากกวา 1 ลานคนตอสัปดาห โดยเฉลี่ยจะอยูที่วันละ 200,000 คน 
ซึ่งรวมกันแลวทําให facebook มีสมาชิกมากถึง 50 ลานคน โดย facebook มียอดผูเขาชมเฉลี่ยอยูที่ 40,000 
ลานเพจวิวตอเดือน จากวันแรกที่ facebook เปน social network ของนักศึกษามหาวิทยาลัย จนวันนี้ สมาชิก
ของ facebook 11% มีอายุมากกวา 35 ป และสมาชิกที่มีอายุมากกวา 30 ปก็เขามาสมัครใช facebook กัน
เยอะมาก นอกเหนือจากนี้ facebook ยังเติบโตอยางยิ่งใหญในตลาดตางประเทศอีกดวย โดย 15% ของสมาชิก 
เปนคนที่อยูในประเทศแคนาดา ซึ่งมีรายงานออกมาดวยวา คาเฉลี่ยของสมาชิกที่มาใชงาน facebook นั้นอยูที่ 
19 นาทีตอวันตอคน โดย facebook ถือไดวาเปนเว็บไซตที่มีผูใชงานมากที่สุดเปนอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา
และเปนเว็บไซตที่มีผูอัพโหลดรูปภาพสูงที่สุดดวยจํานวน 4 หมื่นหนึ่งพันลานรูป 

จากจํานวนสถิติเหลานี้ ไมโครซอฟตไดรวมลงทุนใน facebook เปนจํานวนเงิน 240 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพื่อแลกกับหุนจํานวน 1.6 % ในเดือนตุลาคม 2551 ทําใหมูลคารวมของ facebook มีมากกวา 
15,000 ลานบาท และทําให facebook เปนบริษัทอินเทอรเน็ตที่มีมูลคาสูงเปนอันดับ 5 ในหมูบริษัท
อินเทอรเน็ตในสหรฐัอเมริกา ดวยมูลคารายรับตอปเพียงแค 150 ลานเหรียญสหรฐัฯ หลายฝายไดอธิบายวา การ
ตัดสินใจของไมโครซอฟตในครั้งนี้ทาํเพียงเพื่อที่จะเอาชนะ Google ซึ่งเปนคูแขงขันที่จะขอซื้อ facebook ในครั้ง
เดียวกันนั้น คูแขงของ facebook ก็คือ MySpace, Bebo, Friendster, LinkedIn, Tagged, Hi5, Piczo, และ 
Open Social 
ขอบคุณขอมูลดีๆ จากhttp://www.212cafe.com 
Facebook คืออะไร  
ขั้นตอนการสมัครใชงาน facebook 
  

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
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1.  กรอกรายละเอียด ไดแก ชื่อและนามสกุลที่ทานตองการใช ใสอีเมล ตั้งรหัสผาน ใสวัน เดือน ป เกิด และ
กด “ลงทะเบียน”    
  

 
  
ทานสามารถสมัครไดโดยการลงทะเบียนในหนา www.facebook.com 
  
*ถาไมเคยมีอีเมลสามารถไปดูวิธีการสมัครอีเมลฟรี ไดที่หนาสารบัญ 
  
 
2. กรอกขอความใหตรงกับภาพที่ปรากฎ และกด “ลงทะเบียน” 
  

 
  
กรอกขอความที่ทานเห็นลงในชองวางแลวกดลงทะเบียน 
  
3. หลังจากนั้น ระบบจะใหเราทําการยืนยันอีเมลวาถูกตองจริงหรือไม 
  

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
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4. เมื่อเขาไปสูเมลของเรา ใหเขาไปที่ “กลองขาเขา” แลวเปดเมลที่ Facebook สงมาให เพื่อยืนยันการสมัคร 
  
5. วิธีการคนหาเพื่อนที่อยูในบัญชีรายชื่อ (Address Book) ของเราทําไดโดยคลิ๊กคําวา "คนหาเพื่อน" 
  

 
  
คนหาเพื่อนใน facebook โดยผานทางอีเมลของเรา 
  
6. ทําการใสขอมูลสวนตัวตางๆ  เมื่อเรากรอกขอมูลสวนตัวเชนสถาบันการศึกษา หรือบริษัทที่เราทางานอยู ให
กด “บันทึก” 
  
     เนื่องจากเราใสชื่อมหาวิทยาลัย ระบบจึงทาการคนหาคนที่ไดใสขอมูลมหาลัย เราสามารถขอ “เพิ่มเปน
เพื่อน” โดยการกดที่รูปที่เราตองการ จะมีเครื่องหมายขึ้นมาดังภาพ หลังจากนั้นใหเรากด “เพิ่มเปนเพื่อน” 
  
     ถาเรายังไมมีรายชื่อเพื่อนในเครือขาย เราสามารถทาการคนหาคนที่เรารูจัก หรือเราสามารถชวนเพื่อนของ
เราที่ยังไมเคยใชงาน facebook เขามาเปนเครือขายของเราได 
  

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
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หากตองการเพิ่มใครเปนเพื่อนใน facebook ใหคลิ๊กที่คําวา "เพิ่มเปนเพื่อน" 
  
    บน Facebook นั้น เราสามารถที่จะทําการอัพเดทสถานะของตัวเราเองไดดวยวา ในตอนนี้เรากําลังทําอะไร 
อยูที่ไหน อยูกับใคร ก็ได ซึ่งนี่ก็ถือวาเปนประโยชนที่ดีอีกขอนึงเลยทีเดียว สําหรับเว็บเครือขายสังคม Facebook 
  
 
7. อัพโหลดรูปถายของทานลงในหนา facebook ของทานไดโดยเลือก อัพโหลดรูปภาพ 
  

 
  
 
 

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
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8. เมื่อผานกระบวนการดังกลาวขางตน ก็สามารถเริ่มตนการใชงานไดเลย 
  

 
  
หนาแรก facebook ของทานที่พรอมเริ่มตนใหไดใชงานแลว 
  

 
  

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
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การตั้งคาสวนตัวตางๆ ของ facebook ของทาน 
  
9. วิธีโพสตสถานะทําไดโดยการใสคําลงในชองวางแลวกด "แบงปน" ขอความที่เราใสก็จะไปสูหนา facebook 
ของเพื่อนเรา 
  

 
  
วิธีการโพสตสถานะในหนา facebook ใหเพื่อนๆ ไดทราบถึงขอความที่เราตองการ 
   
10. วิธีการลบโพสตที่เราไมตองการใหขึ้นในหนาของเรา ดวยเหตุผลตางๆ สามารถทําไดโดยการคลิ๊ก
เครื่องหมาย x ที่มุมของโพสตนั้นๆ ขอความนั้นก็จะหายไปจาก facebook ทันที 
  

 
  
วิธีการลบโพสตออกจากหนา facebook ของเรา 
  
11. วิธีการโพสตรูปขึ้นใน facebook ทําไดโดยการเลือก "อัพโหลดรูปภาพ" จากนั้นก็ตั้งชื่ออัลบั้ม สถานที่ แลว
เลือก "สรางอัลบั้ม" จากนั้นจึงเลือกภาพตางๆ ที่ตองการ ดังภาพดานลางนี้ 
  

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
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รูปภาพทานสามารถอัพโหลดไฟล JPG, GIF หรือ PHG ขนาดไมเกิน 4 MB 
  
     เมื่อเรามี facebook เปนของตัวเองแลว ตอไปเราก็มาเริ่มรับบุญเผยแพรบทความดีๆ มีสาระ ไปสูหนา 
facebook ของราผานทางเว็บ dmc.tv กันเลยดีกวา 
  
วิธีการคนหา facebook ของ  DMC.tv 
  
     ทําการคนหา Facebook ของ www.dmc.tv ดวยการ ใสคําวา dmc.tv ในชองการคนหาก็จะขึ้นดังภาพ 
  

 
  
  
facebook ของ DMC.tv Dhamma Media Channel 

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B�h$
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
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รูปรางของ facebook ของ dmc.tv 
  
     วิธีการแบงปนบทความดีๆ จาก DMC.tv Dhamma Media Channal ไปสูหนา Facebook ของทาน 
เพื่อใหเพื่อนๆ ของทานไดรับรูขาวสาร บทความดีๆ จากเว็บไซต ทําไดโดยการ คลิ๊กเลือก "แบงปน" แลวเขียน
อะไรบางอยางลงในชองวาง เพื่อเปนการเรียกรองความสนใจของผูพบเห็น จากนั้นใหกด Share Link หรือ แชร 
ลิงค 
  

 
  
หนาหลัก facebook ของ DMC.tv ที่มีการอัพเดทบทความตางๆ ไวใหทานไดแชร 
  

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
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ทําการกดแชรลิงค เพื่อแบงปนไปหนา facebook ของทาน 
  
     วิธีกด “ถูกใจ” ทําไดดังภาพ เปนการเผยแพรบทความธรรมะดีๆ ไปสูผูใช Facebook ทานอื่นๆ อีกทั้งยัง
เปนการชวยเผยแพรพระพุทธศาสนาใหกวางไกลออกไปนานาประเทศทางหนึ่งอีกดวย 
  

 
  
นอกจากการแชรลิงคไปหนา facebook ของทานแลว 
ทานยังสามารถกด "ถูกใจ" บทความนั้นๆ ไดอีกดวย 
    ดวยวิธีงายๆ เพียงเทานี้ ทานก็สามารถเปนสวนหนึ่งในการเผยแผพระพุทธศาสนาออกไปทั่วทั้งโลก ขอกราบ
อนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ 
Facebook เฟซบุก อาจอยูไดอีกไมนาน เพราะวัยรุนยุคใหมเริ่มเบื่อแลว 
เรียบเรียงขอมูลโดยกระปุกดอทคอม 

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
http://www.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html�h$
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          เฟซบุก (Facebook) อาจมีชีวิตอยูไดอีกไมนาน เพราะวัยรุนสมัยใหมเริ่มเบื่อเฟสบุก เนื่องจากมีแตการ
แ ช ร ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น โ อ อ ว ด ค น อื่ น ม า ก เ กิ น ไ ป  แ ล ะ ข า ด ค ว า ม เ ป น ส ว น ตั ว ใ น ก า ร ใ ช ง า น 
          เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผานมา แหลงขาวตางประเทศไดรายงานวา นาย Blake Ross หัวหนาฝายสินคา
ของเฟซบุกไดตัดสินใจลาออกจากบริษัท หลังจากที่ไดทราบรายงานของ Forbes วาเด็กยุคใหมในหลาย ๆ 
ประเทศ เริ่มไมสนใจเฟซบุกกันแลว และเฟซบุกก็อาจจะอยูไดอีกไมนานดวย 
 

 
  

สําหรับเหตุผลที่วัยรุนสมัยใหมเริ่มไมสนใจเฟซบุกแลว เปนเพราะพวกเขาคิดวาการแชรกิจกรรมตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวันของตัวเอง ตื่นนอนก็แชร กินขาวก็แชร ทํางานก็แชร ไปเที่ยวก็แชร ดูหนังก็แชร จะนอนก็แชร 
หรือแมกระทั่งการถายรูปหนาตาของตัวเองดวยกลองมือถือแลวแชรใหคนอื่นดูเปนประจํา ซึ่งเคยเปนเรื่องที่นา
สนุก แตในปจจุบันคนสวนใหญเริ่มแชรชีวิตสวนตัวมากเกินไป จนดูเหมือนกลายเปนการโออวด ซึ่งดูไรสาระและ
นาเบื่อ ที่จะตองคอยแชรเรื่องสวนตัวใหคนอื่นไดรับรูอยูตลอดเวลา อีกทั้งเฟซบุกยังเต็มไปดวยบุคคลคนไมใช
เพื่อน มีทั้งพอแม, ญาติผูใหญ, ครูอาจารย และบุคคลอื่น ๆ ที่พวกเขาตองคอยกังวลอยูตลอดเมื่อจะโพสตหรือ
แชรอะไรสักอยาง วาจะมีผลกระทบตอชีวิตจริงของพวกเขาไหม หากบุคคลเหลามาเห็นเขา เพราะไมวาจะกระทํา
การใด ๆ บนเฟซบุก ทุกคนก็มีโอกาสเห็นไดเสมอ ถึงแมวาจะพยายามกําหนดคาความเปนสวนตัวแลวก็ตาม ทํา
ใหขาดความเปนตัวของตัวเองไป เนื่องจากตองคอยสรางภาพ เพื่อปดบังตัวตนที่แทจริง 
  

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ลักษณะหนาตาของ Tumblr  

สวนโซเชียลเน็ตเวิรกอื่น ๆ ที่วัยรุนเริ่มนิยมหันไปใชกันแทนเฟซบุกก็คือ Tumblr ที่มีความเปนสวนตัว
มากกวาเฟซบุก โดยสามารถสรางตัวตนไดมากกวา 1 ตัวตน ซึ่งตางจากเฟซบุก ทําใหสามารถระบายความเปนตวั
ของตัวเองออกมาไดเต็มที่ ไมตองกังวลวาจะมีผูใหญมาเห็น อีกทั้งยังสามารถคนหาเพื่อนที่มีความชอบและความ
สนใจเหมือนกันไดงาย ทําใหไมรูสึกเหงา และนอกจาก Tumblr แลว บริการแชทอยาง Snapchat ก็มีวัยรุนนิยม
ใชเชนกัน เนื่องเปนบริการที่มีความเปนสวนตัวสูง เพราะทุกขอความที่สงถึงกันจะถูกลบทันทีเมื่ออีกฝายเปดอาน 
ทําใหไมตองกังวลวาจะมีใครมาเห็นขอความที่พวกเขาคุยกับเพื่อน ๆ ตางกับเฟสบุกที่มีการเก็บบันทึกขอความที่
คุยเอาไวทั้งหมด 

ทั้งนี้ วัยรุนสมัยใหมเริ่มนิยมใชโซเชียลเน็ตเวิรกในการแชรความคิดและความรูสึกตาง ๆ มากกวาที่จะ
เปนการแชรกิจกรรมที่ทําในชีวิตประจําวันแบบสมัยกอน ซึ่งหากเฟซบุกยังคงเปนเชนนี้ตอไปก็อาจถึงเวลาจุดจบ
เขาสักวัน เพราะฉะนั้นหากเฟซบุกตองการจะมีชีวิตที่ยืนยาวตอไป ก็คงตองปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการใหเขากับ
ความนิยมใหม ๆ บางแลวละ 

อยางไรก็ตาม ความนิยมดังกลาวอาจไมเหมือนกันในทกุประเทศ ยกตัวอยางเชนในประเทศไทย ที่ยังคงมี
ผูใชเฟซบุกนิยมแชรกิจกรรมในชีวิตประจําวันกันเปนปกติอยูนั่นเองขาว Facebook ลาสุด เฟซบุกเผยโฉมหนา 
News Feed แบบใหม ดีไซนสวยกวาเดิม เรียบเรียงขอมูลโดยกระปุกดอทคอม 
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Facebook News Feed 
 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผานมา เฟซบุก (Facebook) ไดจัดงานอีเวนทพรอมกับเชิญสื่อตาง ๆ มารวมงาน 
โดยไฮไลทสําคัญของงานนี้ก็คือการเปดตัวหนา News Feed (รวมขาว) ที่มาพรอมดีไซนแบบใหม เนนอวด
รูปภาพและแสดงเนื้อหาที่โดดเดนมากกวาเดิม ซึ่งรูปแบบหนา News Feed แบบใหมจะสอดคลองกับหนาเว็บใน
เวอรชั่นมือถือมากขึ้น 

สําหรับงานครั้งนี้นําทีมโดย Mark Zuckerberg ไดเปดเผยวารูปแบบหนา News Feed แบบใหมจะทํา
ใหผูใชจะสามารถเลือกดู Feeds ตาง ๆ ไดสะดวกยิ่งขึ้น โดยประสบการณการใชงานจะใกลเคียงกับเวอรชั่น
แพลตฟอรมมือถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนา News Feed แบบใหมจะทําใหผูใชเลอืกอานสิ่งที่ตัวเองสนใจ สามารถเลือก
ดูทุกอยางรวมกันตามลําดับเวลา เชน การเลือกดูเฉพาะกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยจุดเดนของ News Feed 
แบบใหม มีดังนี้ 

คอนเทนตหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนหนา News Feed แบบใหมจะดูมีมิติและรูสึกนาสนใจมากขึ้น เชน 
การแชรรูปภาพ, ลิงก, อัลบั้ม และแผนที่ ทุกอยางจะดูชัดเจนและนาสนใจมากขึ้น 
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Facebook News Feed  
 

เลือกประเภทของฟดที่เราตองการใหแสดงได เชน ฟดจากเพื่อนทั้งหมด (Feed from All Friends), ฟด
เฉพาะที่เปนรูปภาพ, ฟดเฉพาะเพลง ซึ่งอารมณจะคลาย ๆ กับเรากําลังอานหนังสือพิมพและเลือกอานคอลัมนที่
เราสนใจ 

หนาเว็บ News Feed แบบใหมกับหนาเว็บเวอรชั่นมือถือจะมีรูปแบบเหมือนกันมากขึ้น โดยจะมีแถบ
สถานะดานซาย เพื่อเลือกดูเมนูตาง ๆ เชน ฟด, ขอความ, แฟนเพจ, แอพพลิเคชั่นตาง ๆ เปนตน (คนที่ใช
เฟซบุกเวอรชั่นมือถือนาจะชินกับสวนนี้) นอกจากนี้ยังมีการบอก New Stories เพื่อมีการอัพเดทเนื้อหาใหม ๆ 
บนหนา News Feed ซึ่งเหมือนกับเวอรชั่นบนมือถือนั่นเอง 

ทั้งนี้ เฟซบุก จะเริ่มทยอยปรับหนา News Feed แบบใหมใหกับผูใชบางสวนกอน แตสําหรับใครที่อดใจ
รอไมไหวอยากจะลองหนา  News Feed แบบใหมกอนใคร สามารถไปแจงความตองการไดที่ 
facebook.com/about/newsfeed จากนั้นเลือกลงมาดานลางสุดและคลิกปุม Join Waiting List และรอให
ทางเฟซบุกอัพเดทหนา News Feed แบบใหมใหกับบัญชีของเรา 
 

 
Facebook News Feed 
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อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงหนา News Feed แบบใหมครั้งนี้ถือวาเปนการเปลีย่นแปลงครั้งใหญอีกครั้ง
ของเฟซบุก นับตั้งแตมีการเพิ่ม News Feed เขามาในป 2006 ซึ่งแนนอนการเปลี่ยนยอมสงผลใหผูใชงาน
บางสวนเกิดอาการไมช่ืนชอบกับหนา News Feed แบบใหมแนนอน เหมือนครั้งที่เฟซบุกไดเปลี่ยนหนาโปรไฟล
เปนแบบ Timeline แตอยาลืมวาทุกอยางมีการพัฒนาไปขางหนาเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น ดังนั้นผูใชงานควรทําใจยอมรับ
และปรับตัวเขากับระบบใหม ๆ ที่เกิดขึ้นอยูเสมอ 
 
เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

เทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการศึกษา ( Educational  Technology  and  Communications  )  เปน
ศาสตรและองคความรูสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ยิ่งใหญในสังคมแบบเปดในยุคปจจุบัน สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาเรียนรูของมนุษย ไดมีการสรางและพัฒนากาวรุดหนาไปอยางรวดเร็วพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดํารงชีพของมนุษยในสังคมตาง ๆ ไดรับผลกระทบจากพัฒนาการดังกลาวอยาง
ทั่วถึงกัน และโดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกแหงพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
นั้น นับไดวาเปนยุคของการเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนทัศนครั้งยิ่งใหญในวงการศึกษา เปนกาวกระโดดครั้ง
สําคัญของมนุษย ตอการเรียนรูที่ไดรับอิทธิพลมาจากสื่อเทคโนโลยีการศึกษา ที่ไดมีพัฒนาการอยางกาวไกลและ
ทันสมัย เปนยุคแหงการใชเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เรียกวาเทคโนโลยียุคไฮ-เทค (Hi-Tech : High Technology) ที่
นํามาปรับใชในวงการศึกษาในหลากหลายรูปแบบและวิธีการในปจจุบันซึ่งเปนยุค ที่สังคมไดรับอิทธิพล คอนขาง
สูงจากพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ( Computer ) ที่สงผลตอการเรียนรู มนุษยไดมีการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก 
*รองผูอํานวยกํารสํานักงํานเขตพื้นที่กํารศึกษําประถมศึกษาแพรเขต 2 
( Deputy Director of the Primary Education Service Area Office , Phrae 2 ) 



  

สื่อประเภทคอมพิวเตอรเปนฐานสําคัญ (Computer-based Technology ) พัฒนาระบบและ 
ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการที่เปนไปอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลของคอมพิวเตอรในยุคที่ เรียกวา  
Web 2.0 ที่มีประสิทธิภาพสูง  เปนระบบแหงความทันสมัย  ( Modernization  ) ที่มีความรวดเร็ว                       
มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสารและครอบคลุมทั่วทุกแหงของโลกแหงสังคมระบบเปดที่เรียกวาสังคมเครือขาย  ( 
Network Society ) ของวิวัฒนาการในโลกแหงไซเบอรที่เรียกกันวาโลกยุค WWW ( World Wide Web ) ซึ่ง
คุณลักษณะของสื่อที่กลาวถึงเหลานี้ ในแวดวงวิชาการดานเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และนิเทศศาสตร/
สื่อสารมวลชน จะเรียกชื่อวา “สื่อใหม ( New Media )”ซึ่งเปนสื่อทางการศึกษาในยุคดิจิตอล   ( Digital  )  ที่
กําลังเขามามีบทบาทสาคัญแทนที่สื่อในยุคแอนาล็อก ( Analog   ) หรือสื่อแบบดั้งเดิม  ( Traditional Media ) 
ในปจจุบันคําวา “สื่อใหม ( New Media )” เปนคําที่มีความหมายกวางไกล ไดมีการจํากัดขอบขายของสื่อใหมไว
ได 2 ประการไดแก   1). เปนสื่อที่ใชชองทางเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเทอรเนต และ  2). เปนสื่อที่มีการ
สื่อสารสองทาง กลาวกันวา “สื่อใหม” ที่พบในสังคมไทยปจจุบันจะมีคุณลักษณะเฉพาะ 7 ประเด็นดังตอไปนี้คือ  
( มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน  , 2554 : 147 ) 
1. เปนการสื่อสารสองทาง 
2. ไมจากัดพื้นที่และเวลาในการสื่อสาร 
3. เปนสื่อไรตัวตนไมมีเจาของ ( Anonymous ) 
4. มีตนทุนในการเขาถึงสูง 
5. ไมสามารถปดกั้นได 
6. เปนกระแสที่จะไหลไมหยุดยั้ง สื่อหลัก รัฐและผูมีอานาจตองปรับตัวใหทัน 
7. ไมไดรับการยอมรับในฐานะสื่อ 
สื่อทางสังคม ( Social Media ) ก็จะเปนสื่อในคุณลักษณะดังที่ไดกลาวมาในเบื้องตน นั่นคือเปนสื่อประเภทสื่อ
ใหมที่มีพฒนาการรุดหนากาวไกลภายใตอิทธิพลของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรยุค Web 2.0  และสงผลตอกระทบ
ตอสังคมมนุษยในทุกดาน ซึ่งบทความนี้จะนําเสนอสาระเกี่ยวกับสื่อใหมที่ เรียกวา “โซเชียลมีเดีย ( Social 
Media )” กับการศึกษาเรียนรูพอสังเขป 
 
Social Media  : ความหมายและขอบขาย ในการนิยามความหมายของคําวาสื่อสังคมหรือ Social  Media  นั้น
นับไดวาเปนเรื่องที่ยุงยาก พอสมควรเนื่องจากเปนศัพทซึ่งมีความหมายที่กวางและมีความหลากหลายในเชิง
คุณลักษณะของสื่อ ประเภทนี้ อยางไรก็ตามไดมีการใหคานิยามและความหมายที่นาสนใจไววา 



  

Social Media หมายถึงเครื่องมือหรือรูปแบบจากเว็บ 2.0 ที่นามาใชในเชิงบูรณาการของเนื้อหา ผานการ
ถายทอดจากการเขียนและการสงผานขอมูลผานทางเว็บไซตหรือเว็บเพจ และสื่อประเภท ดังกลาวสามารถนามา
ใชในการเรียนการสอนของครไดในหลากหลายรปแบบเชน discussion , forum  , blogs , wikis และ  3d 
virtual worlds เปนตน  ( The Social Media Advisory Group , 2012 : online ) และในขณะเดียวกันกับที่ 
Joosten ( 2012  :  6  ) ผูอานวยการศนยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูแหง The University  of Wisconsin – 
Milwaukee  ประเทศสหรฐอเมริกา ไดกลาวอยางนาสนใจเกี่ยวกับสือสังคม หรือ  Social Media วาเปนสื่อที่
ทุกๆคนหรือแตละบุคคลสามารถที่จะแลกเปลียนประสบการณไดในทุก สิ่งทุกอยาง ทุกสถานที่และทุกเวลาที่จะ
สามารถสื่อสารไดถึงกัน ( Everybody and anybody can share 
anything anywhere anytime.) 
ความหลากหลายจากนิยามความหมายของสือสังคมหรือ Social  media  ที่กลาวถึงนี้   ไดถูก กาหนดไวเปน
รูปแบบของสื่อเชิงทัศนะ ( Visualization  Tool ) ที่เรียกวา “Wordle” ซึ่งแสดงถึงกลุมคาที่ เกี่ยวของสัมพันธ
กันกับสื่อประเภท Social Media ดังตัวอยางจากภาพ ( Joosten , 2012 : 7 ) 
 
 
 



  

สือโซเชียลมีเดียในเชิงสัญลักษณที่เรียกวา Wordle นี้  เปนกลุมคาที่แสดงใหเหนถึง ความสัมพันธที่มีความ
หลากหลายที่เกี่ยวของกับสื่อสังคมที่กลาวถึง ซึ่งแสดงใหเหนวาสือประเภทนี้จะ มีบทบาทสาคัญที่จะทาหนาที่ใน
หลายประการที่เปนคุณประโยชนและคุณลักษณะของการใชในเชิง บูรณาการที่นามาใชกันแพรหลายในปจจุบัน  
รวมทั้งในดานการศึกษาเรียนรูที่จะกลาวถึงตอไป 
 
ขอบข่ํายของสื่อโซเชียลมีเดีย ( Scope of Social Media ) 
Kommers ( 2011 : online ) ไดกลาวถึงขอบขายของสือโซเชียลมีเดีย ( Social Media ) ไวอยางนาสนใจดังนี้ 

1. เปนสื่อสรางปฏิสัมพันธเชิงสังคม ( Media  for  Social Interaction  )  สือ  Social  Media
กอใหเกิดปฏิสัมพันธของสังคมมนุษยผานสื่อเทคโนโลยี ที่เห็นไดชัดเจนในปจจุบันไดแก การสรางสัมพันธภาพ
ความเปนมิตรของกลุมเยาวชนวัยรุน และการสรางเครือขายดานอาชีพหรือการคาพาณิชยซึ่งปฏิสัมพันธของสื่อ 
Social   Media   ดังกลาวไดมีพฒนาการรุดหนาไปอยางรวดเรวและกวางขวางภายใตอิทธิพลของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรยุคเว็บ  2.0 ( Web 2.0 ) ในปจจุบัน 

2. เปนสื่อ แหงสังคมเครือขาย  ( Networked Communities )  ความนิยมของการใชสือ Social 
Media นั้นคงสืบเนื่องมาจากประสิทธิภาพของผูใชเว็บทางคอมพิวเตอรที่สงผลตอประสิทธิภาพที่ดีกวา รวดเรว
กวา และสรางความเชื่อมั่นไดมากของสังคม ไมวาจะเปนผูเรียน ผูเลนเกม นกวิชาชีพ หรือแมแตผูใชทั่วๆไป ที่
พวกเขาสามารถที่จะสรางความเชื่อมโยงเครือขายไปไดทุกหนทุกแหงทั้งกลุมเพื่อนสนิท กลุมเพื่อนบาน  คณะทา
งาน หรือเพื่อนรวมชั้นเรียน/โรงเรียน กอใหเกิดสัมพนธภาพแหงความเปนมิตรที่แนบแนนทางสื่อ Social Media 
ดังกลาว 

3. เปนสื่อแหงการสรางสัมพันธภาพขามมิติ ( Intercrossing Relationships ) สภาพการณทางสังคม
ในยคปจจุบันมีความแตกตางหลากหลายในมิติตางๆทั้งเชิงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต คุณธรรมจริยธรรม 
โดยเฉพาะผลที่เกิดกับการศึกษาเรียนรูที่ตองสรางความเขมแข็ง และความพรอมในทักษะความรูที่พึงประสงคให
เกิดกับผูเรียน ซึ่งสื่อ Social Media จะชวยเสริมสรางทักษะความรูและโอกาสที่ดีเหลานั้นได หากกลาวในเชิง
โครงสรางของความสัมพนธของสื่อ Social media  ภายใตอิทธิพลของเทคโนโลยีในยุค Web 2.0 แลว อาจ
กลาวไดวาสื่อสังคมหรือ  Social Media เปนสือที่มีแหลงกาเนิดของการใชประโยชนในเบื้องตนที่เกิดจาก
จุดมุงหมายของการสรางเพื่อความบันเทิง การสื่อสารและการมีสวนรวมในสังคมในรูปแบบของสื่อดิจิตอล
ประเภทตาง ๆ เชน การถายภาพ วิดีโอ การสงขอความ ฯลฯ ซึ่งปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นเหลานี้ไดขยายวง
กวางในการสรางประโยชนใชสอย โดยผานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่พัฒนาไปอยางรวดเร็วในยุค Web 2.0  
ในปจจบุันจนกลายเปนการสรางสังคม



  

แหงเครือขาย   ( Networking ) ซึ่งพฒนาการเหลานี้ไดเริ่มวิวัฒนกาวรดหนามาตั้งแตป ค.ศ. 1990 เปน ตนมา
จนถึงปจจุบัน ( Joosten , 2012 : 8-9 ) อาจสรุปใหเห็นถึงโครงสรางของขอบขายสือ Social Media ในยค 
Web 2.0 ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ดังแสดงใหเห็นจากภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
Web 2.0 
 
 
 
 
 
Social Media 
 
 
 
Connectivism : หลักปรัชญํากํารเรียนรูของสื่อ Social Media 
Siemens ( 2004  cited in Mason and Rennie , 2008  : 18-19 ) กลาวถึงหลักปรชญาการ 
เรียนรูที่เรียกวา  “Connectivism”  วามีหลักการสาคัญซึ่งไดรบอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีเว็บ 2.0  โดย 
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในขอบขายแหงการเรียนรูโดยเฉพาะในเชิงบูรณาการของปรชญาการเรียนรู 
ใน 3 ปรัชญาสาคัญคือ ปรชญาพฤติกรรมนิยม ( Behaviorism )ปรชญาพทธินิยม ( Cognitivism ) และ 
ปรชญาสรรคนิยม ( Constructivism    )   สงผลตอการเรียนรูในรปแบบใหมที่เกิดการเชื่อมโยงขอมูล 
เครือขายระหวางกัน เพื่อสรางทักษะองคความรูที่เรียกวา  “ปรัชญาการเชื่อมโยง ( Connectivism  )” ซึ่ง 
ปรัชญาดังกลาวจะตั้งอยูบนหลักแนวคิดพื้นฐานที่สาคัญดังตอไปนี้ 
1. การเรียนรูและองคความรูเกิดจากพลังทางความคิดของมนุษยที่เกิดขึ้นตอเนื่องไมหยุดนิ่ง 



  

2. การเรียนรูเปนกระบวนการเชื่อมโยงจากแหลงขอมูลหรือคลังความรูที่หลากหลาย 
3. การเรียนรูอาจมิใชรูปแบบปกตินิยมที่มนุษยจะใชกันแบบทั่วๆไปก็เปนได 
4. ประสิทธิภาพของการสรางองคความรูนั้น  เกิดจากความรูที่ไดมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง 
5. การพฒนาและสะสมองคความรู  เปนสิงจาเปนที่จะกอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องของ 
มวลมนุษย 
6. ความสามารถในการสรางความเชื่อมโยงระหวางประสบการณ ความคิด และมโนทัศน คือ 
ปจจัยหลักที่สาคัญในการสรางทักษะการเรียนรู 
7.  องคความรูที่ถูกตองเปนปจจุบัน  เปนจุดเนนสาคัญของการสรางกิจกรรมในการเชื่อมโยง 
การเรียนรูใหบังเกิดขึ้น 
8. การตัดสินใจ เปนกระบวนการเรียนที่สาคัญที่เกิดขึ้น  ประเด็นสาคัญคือการเลือกที่จะเรียนรู 
อยางมีความหมาย ผานขอมูลสารสนเทศที่ไดรบอยางมีวิจารณญาณและมีความรอบคอบ เพื่อสงผล 
ตอการตัดสินใจในการเรียนรูที่เกิดขึ้นนั้น 
 
สื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมในหลักสูตรและกํารสอน ( Social Media  in 
Curriculum and Instruction ) 
เนื่องจากวิวัฒนาการของสื่อใหมหรือสื่อทางสังคมในปจจุบันไดกาวรุดหนาไปอยางรวดเรวและ เปนที่นิยมในการ
นามาใชกันอยางแพรหลายในสังคมทุกกลุม ดังนั้นจึงไดมีการนามาปรบใชในวง การศึกษาเรียนรูจากสื่อประเภท
ดังกลาวนี้ ซึ่งเหตุผลประการสาคัญของการนาเอาสื่อสังคมหรือ Social Media   มาใชรวมกันในหลักสูตรและ
การเรียนการสอนนั้นมีหลายประการ แตมีเหตผล 2  ประการ สาคัญที่   Kommers ( 2011 : online ) ได
กลาวไวอยางนาสนใจวา 
1. สือโซเชียลมีเดีย ( เชน Blog , Wikis , Facebook , Twitter , MSN , Linkedln , Flicker , etc ) เปนสือที่
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาใหผูเรยีนมีอิสระในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น ซึ่งการนาเอาสือ ประเภทเหลานี้เขามาใช
ในโรงเรียน จะสนองตอจุดประสงคสาคัญและเปาหมายที่เกิดข้ึนกับผูเรียนได 
2. การนาเอาสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในโรงเรียน ยงเปนการจากัดชองทางและมีความเหมาะสม 
สาหรับผูใช ( นักเรียน  ) ที่จะสามารถพัฒนารูปแบบการสื่อสารไดดวยตนเองโดยเฉพาะการสือสารจาก 
การใชเว็บไซต และยังเปนระบบการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนระดับตนไดอีกดวย 
 
ประเภทของสื่อโซเชียลมีเดีย ( Social Media  ) ที่นามาใชในในวงการศึกษาหรือการเรียนการ สอนในปจจบุันมี
หลายประเภททีส่าคัญไดแก(MasonandRennie,2008:6)



  

1. Blogs / Weblogs   11. e-Books 
2. Wikis   12. Instant Messaging 
3. Podcasts   13. Skype 
4. e-Portfolios   14. Games 
5. Social Networking   15. Mashups 
6. Social Bookmarking  16. Mobile Learning 
7. Photo Sharing   17. RSS Feeds 
8. Second Life   18. You Tube 
9. Online Forums  19. Audio Graphics 
10. Video Messaging 
 
ในประเภทของสื่อโซเชียลมีเดีย ( Social Media ) ที่กลาวมานั้น ในสวนของการเรียนการสอนได มีการนาเอาสือ
โซเชียลมีเดียมาใชกันอยางกวางขวาง และโดยเฉพาะอยางยิ่งมีสือโซเชียลมีเดียบาง ประเภทเปนที่นิยมนามาใช
กันแพรหลาย ซึ่ง Poore ( 2013 : 40 ) รองศาสตราจารยดานการเรยีนการ สอนแหงมหาวิทยาลัยแคนเบอรรา 
( The University  of Canberra ) ประเทศออสเตรเลีย ไดจัดจาแนก กลุมของสื่อโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพล
คอนขางสูงเปนที่นิยมตอการนามาใชในเรียนการสอนในปจจุบันวา กลุม “The Big Four”  ประกอบไปดวย 
Blogs , Wikis , Social Networking  และ  Podcasting ซึ่งผูสนใจ ควรจะไดศึกษาในรายละเอียดของการใชสื่อ
โซเชียลมีเดียที่กลาวถึงนี้ในคูมือการใชหรือเอกสารตาราที่ กลาวไวใหเกิดความรอบรูในเชิงลึกตอไป 
สื่อโซเชียลมีเดียที่กลาวถึงเหลานี้ เปนสื่อที่กาลังมีบทบาทสาคัญตอผูใชในการสือสารและเพื่อ นามาใชใน
การศึกษาเรียนรูในรูปแบบหรือลักษณะตางๆในปจจุบัน ซึ่งสือแตละประเภทตางก็มีจุดออน จุดแข็งในตัวเอง ซึ่ง
เปนสิ่งจาเปนที่ผูใชตองพิจารณาใชใหเหมาะสม 
อยางไรก็ตามสือโซเชียลมีเดียเหลานี้ หากจาแนกหรือจัดประเภทของลักษณะการใชหรือการ 
ใหบริการแลว สามารถจาแนกไดดังนี้ 
1. การตีพิมพ  : เชน บล็อก  , วิกิพีเดีย , เว็บรวมที่ใหทุกคนโพสตขาวหรือขอความ 
2. การแบงปน  : เชน วิดีโอ , รูปภาพ  , ดนตรี , ลิงก 
3. การอภิปราย  : เชน การเสวนา  , โปรแกรมการสนทนาออนไลน 
4. เครือขายสังคม : เครือขายสังคมโดยทั่วไป และเครือขายสังคมเฉพาะดาน 
5. การตีพิมพแบบไมโคร  : เชน ไมโครบล็อก 



  

 
Tools ) 

6. เครื่องมือที่รวมขอมูลจากหลากหลายแหลงโซเชียลมีเดียเขาดวยกัน ( Social Aggregation 

 
 
คุณประโยชนของการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกํารศึกษํา ( Benefits of Using 
Social Medial  in Education ) 
สือสงัคมหรือโซเชียลมีเดีย เปนสือใหมทีก่าลัง มีบทบาทและมีอิทธิพลคอนขางสงูในสงัคม ปจจบุัน ซึง่ในสวนของ
วงการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดมีการนาเอาสือเหลานีม้าใชกันอยาง แพรหลายทั้งนีเ้นื่องจากสื่อสงัคมจะ
กอใหเกิดคุณประโยชนหลายประการดงัที่มผีูกลาวไวอยางนาสนใจ เชน กลุม  The Social Media  Advisory 
Group แหง Victoria University  ประเทศออสเตรเลียกลาวถึง 

ประโยชนของโซเชียลมเีดียตอการเรียนรูไววา 
1.  เ ป น ก า ร ส ร า ง ศ ก ย ภ า พ ข อ ง ก า ร สื อ ส า ร / สื อ ค ว า ม ห ม า ย  สนองตอความตองการ
ของการสือ ความหมายในการเรียนการสอนของผูเรียนและทาใหผูเรียนไดรูถึงรปแบบและระดับในการสราง 
กระบวนการมีสวนรวมทางการเรียนรู รวมถึงการเขาถึงแหลงการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ โดยใช กระบวนการ
สื่อสารจากสื่อโซเชียลมีเดียเปนตัวเชื่อมโยงประสบการณดังกลาว 
2. เ ป น สื อ ที่ ป ร ะ ห ย ด เ ห ม า ะ ส ม ต อ ก า ร ใ  ช สือประเภทนี้เปนสือที่ปรบใชใหเหมาะสมตาม 
สภาพแวดลอม ดังนั้นประสิทธิภาพและความสาเร็จจึงขึ้นอยูกับปจจัยที่หลากหลายทั้งดานสถานะทาง 
สังคม และทัศนคติ การยอมรับ ดังนั้นจึงเปนสือที่มีความเหมาะสมตอการเสริมสรางโอกาสและความ 
รับผิดชอบของผูใชในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 
3.  เปนสื่อที่ใชสําหรับการแลกเปลี่ยนเ รียนรูและเส ร ิม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม ด ว ย กั น  
ซึ่งสอืโซเชียลมเีดียจะกอใหเกิดคุณประโยชนสาคัญที่ผูเรียนสามารถเลือกหรือสรางชองทางทางการเรียนรู 
จากสือ่ สังคมดังกลาวทีก่ระทาไดในหลากหลายกิจกรรมในการสือ่สาร 



  

4.  เ ป น ส ือ ช ว ย เ ส ริ ม ส ร า ง ท ัก ษ ะค ว า ม รู ไ ด อ ย า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ สื่อจะเปดโอกาสให
ผูเรียน สามารถสรางทักษะองคความรูทีม่ีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่การเสริมสรางทักษะการคิด วิเคราะห 
และทักษะในการพฒันาการใชสือ่ประเภทดจิิตอลไดอยางมปีระสิทธิผล 
นอกจากนี้   Poore ( 2013 : 6-9 ) ยงไดกลาวถึงคุณประโยชนของสือโซเชีลมีเดียตอการเรียน การสอนไวใน
ประเด็นตางๆที่นาสนใจดังตอไปนี้ 
(ก.) คุณประโยชนดํานกํารเสริมสร้ํางสติปญญําควํามรู ( Intellectual  Benefit  )  ซึ่ง กอใหเกิดประโยชนใน
ลักษณะตางๆดังตอไปนี้ 
1. เปนสือชวยเสริมสรางสมรรถนะเชิงคิดวิเคราะห การตีความหมาย การสังเคราะห 
และการวิจารณอยางสรางสรรค ( analysis , interpretation , synthesis , critique ) ผูเรียนเกิดความคิด 
สรางสรรคในระดับสูงที่เกิดจากกิจกรรมของการใชสื่อโซเชียลมีเดียดังกลาว 
2. เปนสื่อชวยเสริมสรางสมรรถนะของความมีเหตุมีผล  การประเมินผลและตรวจสอบ 
( validation , assessment . evaluation ) โดยใชกิจกรรมของสือโซเชียลมีเดียบนเว็บในการสรางและ 
พัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรูเหลานั้น 
3. เปนสื่อเสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนที่มีอยูเดิมใหสูงขึ้น ( traditional 
literacies ) ทั้งการอานและการเขียน 
4. เปนสื่อเสริมสรางสมรรถนะในดานทัศนะหรือการมองเหน  ( Visual Literacy  ) ซึ่งสือ 
ประเภทนี้จะมุงเนนไปที่การสรางประสิทธิภาพของสือทางทัศนะเปนประการสาคัญ เพื่อถอดรหสและ 
การสื่อความหมายเพื่อการเรียนรู 
5.เปนสือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความเปนสือเพื่อการศึกษาเรียนรู ( Media 
Literacy   )  สือประเภทนี้กอใหเกิดคุณประโยชนและความนาสนใจในการใชเพื่อการเรียนการสอนใน 
สังคมและวัฒนธรรมการเรียนรูยุคใหม 
6. เปนสื่อที่มุงเสริมสรางสมรรถนะในดานประโยชนใชสอย ( Functional Literacy  ) การ 
ใชสือประเภทนี้ครผูสอนสามารถเสริมสมรรถนะการใชงานใหกับผูเรี ยนใหสูงขึ้นเชน การสราง 
usernames , การ  upload ขอมูล , การจัดการไฟลดวยตัวเอง รวมทั้งทักษะพื้นฐานดานอื่นๆที่เกี่ยวของ 
ทางสื่อประเภท internet 
(ข.) คุณประโยชนในดํานกระบวนกํารสื่อสําร กํารมีสวนรวม รวมทงกํารสร้ํางสังคม 
ประกิต ( Benefits for Communication , Collaboration and Socialization ) ไดแก 
1.   ดานประสิทธิภาพกระบวนการสือสาร ( Communication   )   สือโซเชียลมีเดียชวยเสริมสราง
ประสิทธิภาพการสือสารโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนสือสงผานและเชื่อมโยงขอมูลขาวสารในรูปแบบของการสนทนา
ระหวางผูใชดวยกัน 



  

2. สรางประสิทธิภาพของการทางานแบบมีสวนรวม ( Collaboration and Teamwork ) สือที่ไดรบการ
ออกแบบเพื่อภารกิจนี้ไดอยางสมบูรณถูกตอง จะชวยเสริมสรางใหผูเรียนเกิดความ รวมมือรวมใจในการทางาน
และบรรลุผลในการแกปญหาของการเรียนรูรวมกัน 
3.  การสรางชมชนของการมีสวนรวม ( Community  and  Participation  )  สือโซเชียล มีเดียจะมีรปแบบ
และระบบของการสรางสังคมและชมชนแหงการเรียนรูรวมกัน เพื่อการแลกเปลียน ประสบการณ รวมทั้งการ
อภิปรายถกปญหาที่เกิดข้ึนเพื่อหาแนวทางแกไขรวมกัน 
4. การสรางสังคมของการมีสวนรวมในกลุมผูฟง ( Audience  and Participation ) สื่อประเภทนี้ชวยทาให
ผูเรียนเกิดการสรางงานที่มีคุณภาพจากผลสะทอนของขอมูลที่ไดรบในหลากหลายกลุม สรางประโยชนสําหรับ
การเตรียมการและการนาเสนองานที่คิดคนขึ้นมา 
5. เกิดพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมในการเรียนแบบออนไลน ( Appropriate  Online Behavior  ) สื่อ
โซเชียลมีเดียจะชวยในการปรบพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมใหเกิดขึ้นกับผูเรียนได โดยเฉพาะการปรับ
พฤติกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณบางอยางที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร 
6. เกิดการเรียนรูแบบชวยเหลือซึ่งกันและกัน ( Peer Learning ) ระบบการเรียนรูจาก ใชสื่อสังคมจะกอใหเกิด
ปฏิสัมพันธที่ดีที่เกิดขึ้นกับกลุมผูเรียนดวยกัน ในสถานการณทางการเรียนที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบและ
วิธีการ ทั้งการตอบคาถาม การแสดงความคิดเหน การอภิปรายซักถาม และการแลกเปลี่ยนประสบการณทางการ
เรียน 
7.  เกิดโลกทัศนหรือมุมมองที่กวางไกลของผูเรียน ( Diverse  Perspectives  )  ผูเรียนสามารถใชสือสังคมใน
การแลกเปลียนและเสริมสรางประสบการณทางความคิด เห็นและประเด็นที่สนใจรวมกันไดอยางกวางขวางและ
หลากหลายทัศนะที่เกิดขึ้น 
(ค.) ประโยชนในกํารเสริมสร้ํางแรงจูงใจ ( Motivational  Benefits ) ไดแก 
1.  ดานการควบคุมตนเอง ( Control  and  Ownership  )  ผูเรียนสามารถสรางสรรคสื่อสังคมดวยตนเอง 
รวมทั้งสามารถที่จะวิเคราะหและนาไปใชประโยชนไดตรงประเด็นความตองการ 
2.   เกิดความมานะพยายามในการเรียนรู ( Increased   Effort   )   ผูเรียนจะใชความพยายามในการเรียนรูใน
งานที่เปนประสบการณจากสังคมในวงกวาง ซึ่งอาจมีบางเรื่องบางประเด็นที่ตองนาไปสูการพยายามแสวงหาและ
การเขาถึงแหลงขอมูลจากที่ไดรับในการเรียนรู 
3. เกิดเปนเสียงสะทอนจากกลุมชนกลุมใหญ ( Audience ) สือสังคมจะเปนสือสาคัญในการที่จะสะทอนผลใน
มุมกวางนากลับมาสูผูเรียนไดรบทราบ กอใหเกิดแรงกระตุนที่สาคัญในการทางาน 
 



  

4. เปนการสรางระบบงานแบบบรรณาธิการกิจ   ( Self – Publication ) สือสังคมจะชวย ทาใหเกิดการจัด
ระบบงานดวยตนเองในการแลกเปลียนขอมูลขาวสารและสารสนเทศดวยกันของกลุม ผูเรียน สงผลตอการ
ปรับปรุงและพัฒนางานใหดีขึ้นและเปนระบบ 
5. เกิดความคิดสรางสรรค   ( Creativity  )   สื่อสังคมในรปแบบตางๆจะกอใหเกิด ความคิดสรางสรรคในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระ รวมทั้งรูปแบบที่นาสนใจในหลายลักษณะที่คิดขึ้นมา 
( ง ).คุณประโยชนในดานการบริหารจัดการ ( Management  and Administration Benefits ) ไดแก 
1. เปนการสรางระบบการสะทอนผลขอมูลยอนกลับที่งาย ( Ease of Feedback  ) ทั้งผูสอนและผูเรียนสามรถ
สะทอนผลยอนกลับระหวางกันไดงาย  สะดวกและรวดเร็ว 
2. เปนการสรางชองทางหรือสรางทางเลือกในการสรางประสบการณทางการเรียนรู(   Tracking   Student    
Learning   ) ซึ่งรปแบบที่มีความหลากหลายของสือโซเชียลมีเดียทาใหผูเรียนสามารถที่จะกาหนดวิธีคิด วิธี
สืบคนขอมูลทางการเรียนรูตามชองทางที่สื่อกาหนดไว 
3. การเขาถึงแหลงขอมูลโดยไมตองพึ่งพาการเรียนในชั้นเรียนปกติ  ( Accessibility  Off-Campus ) เปน
ประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งกับผูเรียนและผูสอนในการเขาถึงแหลงขอมูลทางการเรียนในบริบทตาง ๆ ที่มีอยู 
4.   ชวยสรางระบบการสือสารกับกลุมผูปกครองนกเรียน ( Communication    with Parents ) สือสังคมจะ
ชวยทําใหเกิดระบบการติดตามตรวจสอบ จากผูปกครองที่ตองการทราบผลความกาวหนา ในการเรียนรูของ
นักเรียนโดยใชสื่อสังคมเปนตัวชวยดังกลาว 
5. เกิดความงายและสะดวกในการทํางานของผูเรียน ( Easy Submission  of  Student Work ) การเรียนรูใน
โลกของสื่อยุคสังคมออนไลนจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนไดมาก ลงทุนนอย แตไดปริมาณและ
คุณภาพของงานที่มาก 
6. เกิดการสรางเครือขายหรือองคการทางสังคมที่กวางใหญ  ( Organisation ) กลาวได วาการเชื่อโยงขอมูล
ขาวสารของผูใชสือสังคมในรปแบบตางๆจะกอใหเกิดการสรางสังคมในโลกยค ออนไลน  เชน สังคม  Social 
network  , Wikis , Bookmarks เหลานี้เปนตน 
 
กฎเกณฑและแนวปฏิบติการใชสื่อโซเชียลมีเดีย ( Social Media  Roles of Engagement ) 
เนื่องจากสื่อสังคมหรือ Social Media เปนสื่อที่ทรงพลังและมีอิทธิพลตอสังคมคอนขางสูงในปจจุบัน ดังนั้น
ในทางปฏิบัติเพื่อกอใหเกดิคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสดุสาหรบการนามาใชใน การเรียนการสอนนั้น ผูใชสือสัง
คมตองคานึงถึงกฎเกณฑและแนวปฏิบัติตอการใชสือโซเชียลมีเดียใน ประเด็นสาคัญบางประการดังนี้ ( NSW 
Department  of Education & Training , 2011 : online ) 



  

 
 
1. ตองรูถึงแนวนโยบายขององคการ/หนวยงาน ตอการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการพัฒนางาน 
2. ตองตระหนกในการใชสือโซเชียลมเีดียวา สือดังกลาวนี้จะเปนสอืที่มรีปแบบและลักษณะของระบบการทํางาน
แบบผสมผสาน ทั้งการประสานงานและประสานคนในองคการ 
3. ตองมีความชัดเจนในการกําหนดบทบาทหนาที่ เพื่อวิเคราะหความสัมพนธในประเด็นหรือสาระที่เกิดขึ้นจาก
การใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
4. คํานึงอยูเสมอวาข้ันตอนการดาเนินงานจะทาอะไรกอน-หลังในการใชสื่อสังคมทุกครั้ง 



 

 

5. คํานึงถึงหลักสาคัญของการใหเกียรติและการยอมรับในขอมูลปฐมภูมิของผูเปนเจาของหรือ เปนลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรที่นามาใชในโลกแหงสังคมออนไลน 
6. พึงใชสื่อโซเชียลมีเดียอยางระมัดระวังและสุขมรอบคอบ ( Use Discretion ) 
7. ใชสื่อโซเชียลมีเดียแบบกัลยาณมิตร มีความสุภาพเรียบรอยและมีมารยาทในการใช 
8. การผลิตเนื้อหาสาระหรือสื่อ  ใหตรงตามสมรรถนะ ความรูความสามารถของผูใช 
9. การเชื่อมโยงสื่อความหมายเพื่อการโตตอบระหวางกัน ควรคํานึงถึงธรรมชาติแหงความเปนเพื่อนมนุษย
ดวยกันอยางเหมาะสมตามอัตภาพ 
10. ตองยอมรับในขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น และรีบดาเนินการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดเหลานั้น 
 
แนวคิดในกํารปรับใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อกํารเรียนรู 
ดร.แว็กเนอร ( Ronald Wagner , Ph.D. ) แหง  California University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการใชสื่อโซเชียลมีเดียในการเรียนรูประเภท Facebook และ Twitter ซึ่ง
เปนสื่อกระแสหลักที่กาลังเปนที่นิยมกันอยางกวางขวาง ไวอยางนาสนใจและมีประโยชนตอการนานมาปรับใช
ในการเรียนการสอนดังตอไปนี้ ( Wagner , 2011 : online ) 
แนวคิด 5 ประกํารสําหรับ  Facebook เพื่อกํารเรียนกํารสอน 
1. ใช Facebook เสมือนหนึ่งเปนการสรางระบบบริหารจัดการความรู (Use as Learning Management 
Systems : LMS ) 
2. ใช Facebook  เพื่อเปนแหลงสาหรับการสืบคนอางอิง ( Reference Citations ) 
3. ใชสาหรับการประกาศหรือประชาสัมพันธ ( Announcements  ) 
4. ใชในการสื่อสารขอความภายหลังการสอนหรือจบบทเรียนในชั้นเรียน ( Post Class Notes ) 
5. ใชในการอภิปรายกลุมเชิงสรางสรรค ( Create Group Discussions ) แนวคิด 5 ประกํารสําหรับ  
Twitter เพือกํารเรียนกํารสอน 
1. Twitter เปนสื่อสรางองคความรูตางๆของการเรียนรูในประเด็นที่สนใจสาหรับผูเรียน 
2. ใช Twitter ในการถามตอบขอสงสัยสั้นๆ ( Quiz ) หรือซักถามประเด็นปญหาที่ผูเรียนสนใจ 
3. เปนแนวทางในการเสริมสรางมโนทัศน ( Track a Concept ) โดยใช Twitter เปนตวเชื่อมโยงแนวคิดที่นา
เสนอของผูเรียน  – ผูสอน 
4. เปนสื่อเชื่อมโยงดานเวลา  ( Track Time ) โดยสื่อ  Twitter สามารถเชื่อมโยงดานเวลา รวมทั้งการกา
หนดเวลาไดเหมาะสมสาหรับผูใช 
5. เปนสือที่ชวยกาหนดปฏิทินหรือตารางการเรียนรู (  Learning  Diary  )  โดยผูเรียนสามารถจัดการและ
เก็บรวบรวมองคความรูจากการใช Twitter ไดอยางเปนระบบตอเนื่อง 
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