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วิธีการใช้งาน Facebook เบื้องต้น  

จะว่าไปคนท่ีเข้ามาเยี่ยม facebookgoo นั้นก็เป็นคนท่ีเข้ามาหาข้อมูลวิธีเล่นแบบเบ้ืองต้นอยู่เยอะ

เหมือนกัน วันนี้ก็เลยขอคัดลอกบทความจากนิตยสาร Computer Today มาลงไว้ท่ีนี่นะครับ เป็นบทความ
ท่ีแนะนําการเล่นแบบเบ้ืองต้นได้ละเอียดพอสมควรทีเดียว เพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อมูลหรือเมนูบางอย่างท่ี

อาจจะไม่ทันสมัยซักเท่าไหร่ เพราะว่า facebook นั้นมีการอัพเดทเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยมากๆ แต่อย่าง

น้อยก็คิดว่าน่าจะมีคําแนะนําท่ีดีสําหรับมือใหม่อยู่ไม่น้อยเลยครับ  

Cover Story – “Facebook บันทึกความประทับใจท่ีไม่อยากเก็บไว้คนเดียว” 

การสมัคร 

1. เริ่มแรกให้เข้าไปท่ี www.facebook.com จากนั้นจะมีช่องให้สําหรับกรอกข้อมูลการสมัครเบ้ืองต้น ไม่

ว่าจะเป็นชื่อ (Full Name) อีเมล์ (ใช้สําหรับยืนยันในการเปิดใช้บริการครั้งแรก) เพศ วันเดือนปีเกิด รวม

ไปถึงรหัสผ่าน (Password) ตามลําดับ จากนั้นกดปุุม Sign up 

2. เมื่อกดปุุมแล้วมีหน้าจอสําหรับใส่โค้ด ให้พิมพ์เหมือนกับในช่องท่ีมีตัวอักษร เมื่อใส่เสร็จแล้วให้กดปุุม 
Sign up 

3. จากนั้นระบบจะแจ้งว่า ให้ไปเช็คอีเมล์ท่ีเราได้ลงทะเบียนเอาไว้  โดยกดปุุม Go to hotmail now (หาก
ให้อีเมล์ของฮอตเมล์ แต่ถ้าใช้อีเมล์อ่ืน ก็ไปเช็คอีเมล์ท่ีลงทะเบียนไว้) 

4. เมื่อเปิดอีเมล์ท่ีทาง Facebook ส่งมาให้แล้ว ให้คลิกท่ีลิงก์ท่ีอยู่ในอีเมล์นั้น เพื่อยืนยันสถานะการ

ลงทะเบียนของเรา 

5. หลังจากท่ีเราคลิกลิงก์ในอีเมล์แล้ว จะมาท่ีหน้าจอสําหรับค้นหาเพื่อนเราจากอีเมล์ ซึ่งหากเราใช้อีเมล์

ของฮอตเมล์สมัคร เราสามารถค้นหาว่าเพื่อนของเราคนไหนที่เล่น Facebook บ้าง แต่หากใช้อีเมล์อ่ืนก็
ให้คลิกท่ีคําว่า Find people you Instant Message หรือหากใครอยากข้ามขั้นตอนก็ให้คลิกท่ีคําว่า Skip 

step ท่ีอยู่ทางด้านมุมขวาล่าง 

6. ส่วนขั้นตอนถัดมาเป็นขั้นตอนสําหรับใส่ประวัติการศึกษา  โดยเราสามารถเลือกชื่อมหาวิทยาลัย หรือ

โรงเรียนมัธยมได้ เพราะเมื่อใช้ชื่อสถานศึกษาแล้วเลือกปีท่ีจบการศึกษาแล้ว  ระบบจะค้นหารายชื่อเพื่อนๆ 
ให้โดยอัตโนมัติ 

7. ขั้นตอนสุดท้ายให้เราเลือกประเทศ เมือง หรือจังหวัด เพื่อระบบจะช่วยค้นหารายชื่อคนท่ีเล่น 
Facebook ในประเทศนั้นให้ 

8. เมื่อทําตามขั้นตอนทั้ง 3 เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงหน้าแรกของ Facebook เรา ซึ่งในตอนแรกยังคงเป็น
หน้าว่างๆ อยู่ดังรูป 

การใส่รูป 

สําหรับการใส่รูปใน Facebook นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย จากหน้าจอแรกในข้างต้นให้คลิกท่ี Profile จากนั้น 
ให้คลิกคําว่า Add photos ซึ่งเราสามารถสร้างอัลบ้ัมต่างๆ เองได้ รวมไปถึงกําหนดได้ว่า  จะให้ใครมีสิทธิ์

มาดูอัลบ้ัมรูปของเราได้ และท่ีสําคัญหากคอมพิวเตอร์เรามีกล้องเว็บแคมก็สามารถถ่ายรูป  แล้วอัพโหลด
ขึ้น Facebook ได้ทันที โดยให้คลิกท่ีคําว่า Take a Photo 

แต่สําหรับใครท่ีมีรูปอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ ก็ให้คลิกท่ีคําว่า Post a photo ดังรูป แล้วกดปุุม Browse 
เพื่อเลือกรูปท่ีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรา สุดท้ายให้กดปุุม Post เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการใส่รูปเข้าสู่ 

Facebook ของเรา 

เปล่ียนรูป Profile Picture 

Hi5 มีรูปโปรไฟล์ Facebook ก็มีเช่นกัน ซึ่งวิธีการก็ไม่ยุ่งยากอย่างท่ีคิด เริ่มแรกให้เข้าไปท่ีหน้าแรกของ

เราซะก่อน จากนั้นใต้รูปจะมีคําว่า Upload Profile Picture และ Take a webcam picture หากเรา

http://www.facebook.com/
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ต้องการรูปท่ีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราก็ให้คลิกท่ีคําว่า Upload Profile Picture จากนั้นให้กดปุุม Brose 

เพื่อเลือกรูปเท่ๆ ของเราเป็นรูปโปรไฟล์ เท่านี้ก็เรียบร้อย 

แต่หากใครต้องการรูปจ๊าบๆ แบบไม่เหมือนใครและมีกล้องเว็บแคมติดอยู่กับคอมพ์ ก็ให้คลิกท่ีคําว่า Take 
a webcam picture ระบบก็จะมีหน้าจอสําหรับถ่ายภาพสดๆ จากเว็บแคมให้ทันที เมื่อกดถ่ายรูปแล้ว ก็จะ

ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ทันที 

อัพโหลดวีดีโอสุดประทับใจ 

ขาดไม่ได้สําหรับการโพสไฟล์วีดีโอเพื่อแชร์ให้กับเพื่อนได้ดูกัน  สําหรับการโพสต์ไฟล์วีดีโอใน 
Facebook ก็ไม่ใช่เรื่องยาก จากวิธีการใส่รูปนั้น ใกล้ๆ คําว่า Add a photo จะเห็นคําว่า Add Video ดังรูป 

ให้คลิกได้ทันที เมื่อแล้วแล้วจะมีหัวข้อให้เลือกวีดีโอท่ีจะโพสต์ขึ้นไป โดยมี 2 แบบให้เลือกคือ 

* Record Video จะใช้เว็บแคมสําหรับบันทึกเป็นไฟล์วีดีโอ แล้วโหลดขึ้นบนเว็บทันที  

* Upload Video เป็นการโหลดไฟล์วีดีโอจากคอมพ์ของเรานั่นเอง 

หากเลือก Upload Video จะมีปุุม Browse ให้กด แล้วเลือกไฟล์วีดีโอจากคอมพ์ของเรา แล้วกดปุุม Post 

เพียงเท่านี้ไฟล์วีดีโอของเราก็จะถูกโชว์บน Facebook เรียบร้อย 

เขียนบันทึกความทรงจ าและประทับใจให้เพ่ือนๆ ได้อ่าน  

จุดประสงค์หลักของเว็บ Facebook ก็เหมือนเป็นเว็บไดอารี่ออนไลน์ที่เราสามารถเขียนเรื่องราวความทรง
จํา ความประทับใจให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน สําหรับวิธีการเขียนบันทึกก็ไม่ยาก  ใกล้ๆ คําว่า Add Video จะ

เห็นคําว่า Write Note ให้คลิกท่ีคํานี้ได้เลย จากนั้นจะมีช่องสําหรับใส่ชือเรื่อง (Title) และ Body 
(เนื้อหา) เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยให้กดปุุม Post ดังรูป 

มือใหม่เ ฟซบุ๊ค บทท่ี 1 ตอน 2 – หลังจากสมัคร 

ในตอนท่ีแล้วเราได้ทําการสมัครเฟซบุ๊คไปเรียบร้อย  หลังจากท่ีเช็คอีเมล์ยืนยันแล้วเราก็จะกลับมาอยู่ใน
หน้าของเฟซบุ๊คอีกครั้ง นึง ซึ่งจะเป็นส่วนที่เราจะต้องปูอนข้อมูลเบ้ืองต้นบางอย่างนะครับ  เพื่อให้เรามี

ตัวตน สามารถถูกหาเจอ และสามารถหาเพื่อนของเราเจอได้  

หน้าแรกท่ีเราจะเจอหลังจากสมัครเรียบร้อยจะเป็นหน้านี้  

 

ตรงนี้เฟซบุ๊คจะทําการตรวจเช็คให้เราว่ามีเพื่อนของเราคนไหนบ้างท่ีมี ช่ือ อยู่ใน address book ของ

อีเมล์ต่างๆ ของเรา ท่ีเล่นเฟซบุ๊คอยู่แล้ว และจะให้เราเลือกว่าจะแอ็ดใครเป็นเพื่อนของเราบ้าง  ขั้นตอนก็

http://www.facebookgoo.com/2008/03/16/%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b9%89%e0%b8%9f%e0%b8%8b%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%84-%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-%e0%b8%95/
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คือคุณต้องปูอนอีเมล์และพาสเวิร์ดของอีเมล์คุณลงไป (ต้องเป็น hotmail, yahoo หรือ gmail เท่านั้น

ในตอนนี้) ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นอีเมล์เดียวกันกับท่ีคุณใช้สมัคร แต่ขอให้เป็นอีเมล์ท่ีคุณคิดว่าใช้บ่อย
ท่ีสุด และมีเพื่อนท่ีเราติดต่อประจําอยู่ในสมุดรายชื่อเยอะท่ีสุด แล้วคลิก  Find friends ระบบก็จะทําการ

สแกนรายชื่อเพื่อนของเรา เพื่อตรวจสอบดูว่ามีเพื่อนของเราคนไหนบ้างท่ีเล่นเฟซบุ๊คอยู่แล้ว  หรือถ้าเรา
จะดูว่าเพื่อนท่ีอยู่ใน msn ของเราคนไหนที่เล่น facebook อยู่แล้วละก็ ให้คลิกข้างล่างตรงคําว่า Find 

People you instant message ก็ได้ เราก็แค่ปูอนชื่อ login ของ msn เราเข้าไป ระบบก็จะสแกนหา

เพื่อนๆ ใน msn ของเราท่ีเล่นเฟซบุ๊คมาปรากฎต่อหน้าเราเหมือนกัน 

สําหรับของผมก็ปรากฎชื่อเพื่อนขึ้นมาตามนี้

ครับ  

ปราก ฎว่ามีเพื่อนผม 15 คนท่ีในอยู่รายชื่อของ yahoo mail ท่ีเล่น facebook อยู่ บางคนเป็นคนท่ีไม่ได้

เจอกันนานแล้วเสียด้วย (แอบดีใจนิดนึง) เราสามารถเลือกได้ทันทีว่าจะแอ็ดใครบ้างโดยดูตาม

เครื่องหมายถูกท่ีอยู่ข้าง หน้าชื่อแต่ละชื่อ เสร็จแล้วคลิก „Add to Friends‟ 

ในขั้นต่อไประบบ จะถามถึงเพื่อนท่ีเหลือท่ีอยู่ในสมุดรายชื่อของเรา  ว่าอยากจะชวนใครบ้างมาเล่นเฟซบุ๊ค
กับเราบ้าง แล้วระบบก็จะส่งอีเมล์ไปชวน  ตรงนี้อยากจะขอร้องนิดนึงนะครับ อยากให้เป็นมารยาทสากล

เลยดีกว่าว่าถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจชวนใครจริงๆ ก็ไม่ต้องทําเครื่องหมายท่ีชื่อคนนั้น หรือไม่ก็กด skip ผ่านขั้น

ตอนนี้ไปเลย เพื่อจะไม่ไปรบกวนคนอ่ืนๆ ให้ต้องมานั่งลบเมล์ของคุณ  
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หลัง จากนั้นระบบจะถามรายละเอียดเก่ียวกับโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยท่ีเรา  เรียนอยู่หรือเรียนจบมา 
ตรงนี้สําหรับคนต่างประเทศจะมีประโยชน์มากๆ ครับ เพราะทําให้คนท่ีไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบๆ ปีได้

กลับมาเจอกันอีก แต่สําหรับคนไทยยังไม่มีฐานข้อมูลตรงนี้ ผมลองพิมพ์ชื่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ลงไป ก็ขั้นมาแต่ว่า not found ยกเว้นพวกโรงเรียนอินเตอร์ท่ีมีรายชื่อขึ้นมาประมาณสิบโรงเรียนได้  

ตรงนี้ถ้าไม่เจอสถาบันของตัวเองก็สามารถคลิก skip ไปได้เลยครับ 

 

 

สุด ท้ายแล้ว เย่!!! จะได้ลงมือเล่ นเฟซบุ๊คกับเค้าซะที ทางระบบจะถาม  network ของเรา ซึ่งเค้าจะจัด
กลุ่มไว้เป็นเมืองและประเทศ เพราะว่าจะมีประโยชน์กับเราในการค้นหาส่ิงท่ีใกล้ตัวได้ง่ายๆ  เอาเป็นว่าคุณ

ก็เพียงเลือก Thailand ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทย โดยคลิกท่ี ช่อง other countries (ตามรูปข้างล่าง) แล้ว

เลือกประเทศไทยในเมนูนะครับ 
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เพียง เท่านี้ชื่อของคุณก็จะปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อของผู้ใช้  facebook ท่ีอยู่ใน Thailand Network ซึ่ง

คนท่ีรู้จ้ กคนจะสามารถค้นหาชื่อของคุณ และทําการติดต่อกับคุณได้แล้วครับ  

 

 

มือใหม่ บทท่ี 2 – จัดการโปรไฟล์ให้เน้ียบ 

ทันทีท่ีคุณมีเฟซบุ๊คของตัวเองไว้ใช้งาน อย่างแรกท่ีคุณต้องทําหลังจากนั้นก็คือการใส่ข้อมูลของตัวคุณ

เอง เพื่อให้คนท่ีเข้ามาเยี่ยมดูหน้าโปรไฟล์ได้รู้จักกับคุณมากขึ้นไงครับ  วันนี้เรามาดูกันแบบเบสิคท่ีสุดเลย
ละกันนะครับ เพราะว่าเรายังคงอยู่ในหัวข้อมือใหม่ 

ก่อนอื่นเราต้องเข้าไปท่ีเมนู Edit Profile ทางซ้ายมือนะครับ พอคลิกไปแล้วก็จะเห็นเป็นหน้าต่างตามรูป

ข้างล่าง พร้อมกับมีแท็บเมนูย่อยๆ ได้แก่ Basic information, Personal information, Contact 

information, Education and Work (ดูตามภาพละกันนะครับ) 

http://www.facebookgoo.com/2008/03/21/%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2-%e2%80%93-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%9b/
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เรามาดูกันไปทีละข้อเลยดีกว่า เพื่อให้สมกับเป็นบทความเพื่อมือใหม่อย่างแท้จริง  

Basic Information – ข้อมูลพื้นฐานนะครับ คุณควรจะระบุเพศของคุณ (มีให้เลือกสองอย่างเท่านั้น), 

วันเกิด ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงในหน้าโปรไฟล์หรือเปล่า  หรือแสดงเฉพาะวันกับเดือน (ไม่
ระบุปี), บ้านเกิดเมืองนอน, Relationship Status – มีแฟนหรือยัง ก๊ิกกะใครอยู่ ก็ใส่กันไปตรงนี้  แถมยัง

สามารถใส่ชื่อแฟนของเราเพื่อแสดงความสุจริตใจได้ด้วย  (ถ้าแฟนเรามีเฟซบุ๊คด้วย ก็จะลิ้งค์ไปหาโดย
อัตโนมัติ) นอกจากนี้ก็ยังสามารถระบุว่าคุณสนใจจะคบหาเพื่อนใหม่ ชายหรือหญิง  เพื่อสานต่อ

ความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะครับ รวมท้ังเรื่องมุมมองทางการเมือง และศาสนา 
คุณไม่จําเป็นจะต้องกรอกทุกอย่างนะครับ สุดท้าย  ส าคัญมากๆๆๆ อย่างลืมคลิก Save Changes 

ก่อนจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไป ไม่งั้นได้มานั่งกรอกกันใหม่แน่ๆ  

Personal Information – ตรงนี้จะเป็นข้อมูลท่ีทําให้เพื่อนๆ ของคุณรู้จักตัวคุณมากขึ้นนะครับ  ใส่กัน

ได้ตามสบายเลย ตามหัวข้อท่ีมีให้ ถ้าใครท่ีเคยเล่น hi5 คงจะคุ้นเคยดีกับข้อมูลพวกนี้ ที่สําคัญอย่าลืม 
Save Changes นะครับ (ขอย้ําอีกรอบ) 

Contact Information – ก็จะเป็นข้อมูลสําหรับการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์, IM (คือพวก msn, ICQ, 
Skype อะไรพวกนี้), เบอร์โทรศัพท์, ท่ีอยู่ และเว็บไซท์ส่วนตัวของเราครับ ในตรงส่วนนี้เราควรจะให้

เฉพาะข้อมูลท่ีคิดว่าสบายใจนะครับ เพราะจําเอาไว้ว่าทุกอย่างท่ีอยู่บนอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีความลับ  อะไร

ท่ีส่วนตัวมากๆ ก็ระวังๆ กันนิดนึง แต่ยังไงก็ตามเพื่อความสบายใจ  คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าคุณจะแสดง
ข้อมูลอะไรบ้างในหน้าโปรไฟล์ของคุณและกําหนด  สิทธิ์ให้ใครสามารถจะเห็นอะไรได้ โดยคลิกท่ีรูป

กุญแจเล็กๆ ท่ีอยู่ทางขวามือของแต่ละหัวข้อ 

Education and Work – สถาบันการศึกษาของคุณและท่ีทํางานของคุณ จะช่วยให้เพื่อนๆ หาคุณได้

ง่ายขึ้น ซึ่งถ้าสถาบันของคุณยังไม่มีคนใส่ชื่อไว้ คุณก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เลย  โดยคลิกท่ี Add another 
school 

มาถึงตอนนี้คุณก็เกือบพร้อมจะประกาศตัวตนของคุณให้โลกรู้แล้วครับ เอ…ยังขาดอะไรอีกล่ะ.. ใช่แล้วรูป

เท่ๆ ท่ีจะใส่เป็น Profile Picture ของคุณยังไงล่ะ เรามาดูกันเลยท่ีหัวข้อต่อไป 
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มือใหม่ บทท่ี 2.1 – อัพโหลดเปล่ียนรูป Profile ให้แจ่ม 

ในกรณีท่ีคุณเพิ่งสมัครและยังไม่เคยอัพโหลดรูปของคุณมาก่อนเลย  ให้คุณดูท่ีด้านซ้ายมือท่ีเป็นรูปเงาคน
เปล่าๆ จะมีตัวเลือกให้คุณอยู่ข้างล่างว่า 

1. Upload a profile picture – ซึ่งเมื่อคุณคลิกเข้าไปก็จะมี

หน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้คุณเลือกรูปเท่ๆ ของคุณใส่เข้าไปได้เลย  

2. Take a webcam piture – หรือถ้าอยาก create อะไรใหม่ๆ และมั่นใจหน้าตาตัวเองบนเ ว็บแคม ก็
สามารถคลิกท่ีนี่เพื่อให้กล้องเว็บแคมของคุณจับภาพสดๆ ขึ้นไปเป็น  profile picture ได้เหมือนกัน 

ง่ายมากเลยใช่มั้ยครับ!! 

หรืออีกกรณีที่คุณเคยอัพรูปขึ้นไปแล้ว แต่อยากจะปรับเปลี่ยนรูป  เปลี่ยนแอคชั่นใหม่ๆ ไม่อยากจําเจกับรูป
เดิมๆ ก็ทําได้ง่ายๆ เช่นกันครับ โดยในหน้า Profile ของคุณ ให้คลิกท่ีรูปของคุณจะมีเมนูเล็กๆ เขียนว่า 

Change picture เมื่อคุณคลิกลงไปก็จะเกิดเป็นเมนูย่อยๆ ตามนี้  

คุณก็สามารถเปลี่ยนรูปโดยเลือก
ว่าจะ 

upload picture – คืออัพรูปใหม่จากคอมพ์ของคุณเข้าไป หรือว่า 

Take a Picture – ให้เว็บแคมถ่ายภาพใหม่ของคุณ 

Choose from Album – เลือกรูปจากอัลบ้ัมท่ีคุณเคยอัพโหลดเอาไว้แล้ว  

Edit Thumbnail – จัดการเรื่องการ crop ภาพให้อยู่ในมุมท่ีดูพอดี 

Remove Picture – เอาภาพออกเฉยๆ 

แค่นี้เอง  เล่น facebook ง่ายนิดเดียวใช่มั้ยครับ 

http://www.facebookgoo.com/2009/02/09/%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-21-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b/
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หลากหลายวิธีอัพรูปขึ้น facebook 

จะว่าไปแล้ว จุดประสงค์การใช้งานยอดฮิตอีกอันนึงของเว็บพวก social network ท่ีเพื่อนๆ ใช้กันอยู่ ไม่

ว่าจะเป็น hi5, multiply หรือ facebook นั่นก็คือการท่ีเราได้มีโอกาสอัพโหลดรูปสวยๆ หล่อๆ  ของตัวเอง
ขึ้นไปอวดโฉมให้กับเพื่อนๆ ได้ดูกันบนโลกออนไลน์นั่นเอง ซึ่งสําหรับ facebook เองนั้นก็นับว่าตอบ

โจทย์เรื่องนี้ได้ดีทีเดียวครับ เนื่องจากว่ามีวิธีการในการอัพโหลดรูปขึ้นไปได้มากมายหลายวิธีให้เราเลือก  

กันได้ตามถนัดเลย วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีไหนสะดวกสบายและเหมาะกับเราท่ีสุด  
 

วิธีท่ี 1 - เป็นวิธีที่พื้นฐานและตรงไปตรงมาท่ีสุด ก็คือการโ พสรูปจากหน้า profile ใน facebook ของเรา
เอง ซึ่งก็มีวิธีง่ายๆ ตามขั้นตอนแบบนี้ 

1. login เข้า facebook ของเรา แล้วคลิกมาท่ีหน้า profile นะครับ 
2. ตรงด้านบนๆ เหนือกล่องท่ีใช้อัพเดทสถานะของเรา จะเห็นคําว่า Add Photos อยู่เมื่อคลิกเข้า

ไปก็จะเห็นตัวเลือก 3 ตัวตามนี้นะครับ (ดูตามรูปเลย) 

 

- Create Album: ถ้าเพื่อนๆ มีรูปเยอะๆ อยากจะอัพโหลดทีนึงเป็นชุดก็ต้องเลือกอันนี้ก่อนเลย  โดย
ก่อนอื่นเราจะต้องใส่ชื่อ Album, ระบุ Location ซะนิดนึง, แล้วก็คําบรรยายนิดหน่อย รวมถึงยัง set ได้อีก

ซะด้วย ว่าอัลบ้ัมของเราจะให้ใครเห็นได้บ้าง เสร็จแล้วก็คลิกคําว่า Post ด้านล่างขวา ก็จะนําเราไปสู่หน้า 
uploader ให้เราเลือกไฟล์ท่ีอยากจะอัพโหลดตามใจชอบได้ทีละหลายๆ ไฟล์พร้อมกัน  เสร็จแล้วก็คลิก 

upload ก็เสร็จส้ินพิธีการ 

- Post a Photo: อันนี้สําหรับคนท่ีแค่อยากจะโพสท์รูป เดี่ยวๆ ลงโชว์บน Wall เป็นเหมือนคอมเม้นท์

สําหรับตัวเองให้คนอื่นเข้ามาดูกันง่ายๆ ก็คลิก Post a Photo แล้วก็กด Browse เพื่อเลือกไฟล์ เข ียน
คําอธิบายรูปซะหน่อย แล้วก็กด Post ซะ รูปสวยๆ ของเราก็จะมาโผล่อยู่ในหน้า Wall ของตัวเองซะแล้ว 

อ้อ… รูปท่ีเราโพสท์ไว้ด้วยวิธีนี้เนี่ยจะถูกจัดเก็บอยู่รวมกันในอัลบ้ัมท่ีชื่อ  ว่า Wall Photos นะครับ 

- Take a Photo: วิธีนี้ก็สําหรับคนมั่นใจว่าหน้าตาดี (และกล้ องเว็บแคมดี) ไม่เน้นปรุงแต่ง ให้คุณ

สามารถโหลดภาพสดๆ จากกล้องของคุณลง facebook กันเลย ก็แค่คลิกท่ี Take a Photo เว็บแคมก็จะ
จับภาพของคุณ โพสท่าให้สวยๆ แอ๊บแบ๊วกันให้สุดๆ  แล้วก็กด post ได้เลยเหมือนกัน 

 

และนั่นก็คือวิธีมาตรฐานที่ง่ายท่ีสุดสําหรับมือใหม่ครับผม มาดูวิธีอื่นๆ กันต่อดีกว่า  
 

วิธีท่ี 2 - สําหรับคนใช้ firefox จะมี plugin ตัวนึงชื่อว่า fireuploader ซึ่งเป็นอีกตัวนึงท่ีผมใช้เป็นประจํา
เวลาอัพโหลดซ่ึงนอกจากจะอัพโหลดรูปขึ  น  facebook แล้วยังสามารถอัพโหลดไปยังเว็บอ่ืนๆ เช่น 

Youtube, Flickr, Webshots, Picasa, etc. ได้อีกด้วย ต้องลองใช้กันดูครับ ตัวนี้ดีจริงๆ  ขอยืนยัน 

http://www.facebookgoo.com/2009/02/20/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99-f/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4724
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วิธีท่ี 3 - Mobile application คนท่ีใช้ iPhone จะได้เปรียบมากๆ ตรงนี้ครับ เนื่องจากใน iPhone เองนั้นก็
มี facebook application ท่ีดีมากๆ (ผมเองก็เคยแต่เล่นของเพื่อน แหะๆ) ซึ่งทําได้แทบจะทุกอย่าง

เหมือนเล่นบนเว็บหลักเลย โดยเฉพาะการอัพโหลดรูปท่ีถ่ายสดๆ จาก iPhone ขึ้นเว็บทันที ส่วนคนท่ีใช้
มือถืออ่ืนๆ นั้นก็พอมีทางออกอยู่บ้างครับ อย่างค่าย Palm ก็มี facebook application เหมือนกัน (ซึ่งผมก็

ใช้อยู)่ ซึ่งก็สามารถถ่ายรูปอัพโหลดขึ้นสดๆ ได้เหมือนกัน  เสียแต่ว่ากล้องในตัวเครื่องมันไม่ค่อยจะเวิร์ค

เท่าไหร่ หรือทาง Windows Mobile ก็จะมี application อยู่หลายตัวเช่น FriendMobilizer ท่ีทํางานได้
คล้ายๆ กัน 

 
วิธีท่ี 4 -  สําหรับชาวแม็ค อันนี้เป็นเรื่องง่ายมากๆ คุณสามารถอัพโหลดภาพของคุณจาก  iPhoto ขึ้นไป

บน facebook ได้ทันทีเหมือนกันโดยติดแต่ง plugin เสริมเข้าไป อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า iLife เวอร์ชั่นล่าสุด
จะมีอันนี้มาให้ในตัวเลยรึเปล่านะครับ คุ้นๆ ว่าเป็นยังงั้น 

 

วิธีท่ี 5 – Picasa อันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับ เคยเขียนบทความเรื่องนี้ไปแล้ว อ่านได้จากท่ีนี่เลย 
 

วิธีท่ี 6 – ใช้  Application ต่างๆ ท่ีมีคนทําออกมา เช่น Simple Photo Uploader, Bloom และยังมีตัว
อ่ืนๆ อีกถ้าเราลอง search ดูใน Google อันนี้บอกตามตรงว่ายังไม่เคยลองใช้ครับ แต่ถ้าเพื่อนๆ คนไหน

ลองแล้วได้ผลยังไงลองมารายงานให้ฟังกันบ้างจะเป็นประโยชน์มากเลย  

 
วิธีท่ี 7 – ส่งรูปขึ้น facebook ทาง MMS อันนี้ยังไม่เปิดใช้ในประเทศไทยนะครับ แต่สําหรับประเทศ

อเมริกาและอังกฤษ คุณสามารถส่ง SMS และ MMS เพื่อใช้ในการอัพเดทและอัพโหลดรูปของคุณลง 
facebook ได้เลยเช่นกัน 

 
วิธีท่ี 8 -  อันสุดท้ายนี้ขอแถมให้อีกอันนึง เนื่องจากเป็นความชอบส่วนตัว เว็บ  Picnik เป็น web 

application ท่ีผมใ ช้ประจําและสมัครสมา ชิกมาประมาณปีนึงแล้วครับตั้งแต่เปิดตัวใหม่ๆ  ข้อดีของมันก็คือ 

มันเป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพออนไลน์ที่สามารถดึงรูปท่ีคุณเซฟไว้ในที่ต่างๆ  หลายๆ ท่ีเช่น Picasa, 
flickr, webshot, facebook รวมถึงคอมพ์ของคุณเอง เอามาตกแต่งและเซฟกลับไปท่ีไหนก็ได้ เช่นคุณ

ดึงรูปใน Picasa ของคุณมาตกแต่ง ปรับสี ใส่กรอบ ใส่เอ็ฟเฟ็คท์ แล้วเซฟกลับไปใน facebook หรือดึงรูป
ใน facebook ของคุณมาแชร์ใน flickr ได้เช่นกัน สะดวกมากๆ ครับ 

Homepage ในเฟซบุ๊ค ข่าวสารออนไลน์ของคนใกล้ตัวคุณ  

วันนี้ในส่วนของ Beginner เรามาดูกันต่อครับว่า หลังจากท่ีเราสมัครเฟซบุ๊ค, สร้างโปรไฟล์ของเรา, แอ็ด
หาเพื่อนๆ เสร็จแล้ว แต่ละวันเมื่อเราเข้ามาในเฟซบุ๊คของเรา จะได้พบกับอะไรบ้าง  

ปกติเมื่อ เรา log in เข้ามาในเฟซบุ๊คของเรา ระบบจะนําเรามาท่ีหน้าๆ หนึ่งท่ีเรียกว่า home ซึ่งถ้าคุณเข้า
มาครั้งแรกอาจจะตาลายได้ เพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยข้อความ ตัวหนังสือละเอียดยิบเต็มหน้าจอของคุณ  

ซึ่งคุณอาจจะสงสัยว่ามันจะมีไว้ทําไมกันเยอะแยะ… ตรงนี้แหละครับท่ีเป็นจุดเด่นของ social network 

คือการท่ีคุณจะได้รู้ว่าเพื่อนๆ ของคุณแต่ละคนได้ทําอะไรกันบ้างในแต่ละวันหรือตอนนี้กําลังทําอะไรกัน
อยู่ โดยท่ีคุณไม่ต้องไปนั่งโทรศัพท์หรือพูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกับทุกๆ คน  ช่างเหมาะกับสังคม

เมืองในยุคปัจจุบันจริงๆ เรามาดูกันที่ละส่วนเลยดีกว่า  (ดูตามรูปภาพนะครับ) 

http://faceofmobile.com/
http://www.apple.com/downloads/macosx/internet_utilities/facebookexporterforiphoto.html
http://www.facebookgoo.com/2008/08/11/%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99-facebook-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-picasa-%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86-%e0%b9%81/
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2371229427
http://antaki.ca/bloom/
http://www.picnik.com/
http://www.facebookgoo.com/2008/04/01/homepage-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%8b%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%84-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5/
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ผมจะแบ่งหน้าจอออกเป็น 4 ส่วนย่อยๆ ตามรูปละกันนะครับ เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ  

ส่วนท่ี 1 – News Feed : เป็นสาระสําคัญของหน้านี้เลย ท่ีจะแจกแจงรายละเอียดข่าวสารต่างๆ  ว่า

เพื่อนของเราในเฟซบุ๊คนั้นทําอะไรกันบ้างในแต่ละวันเช่น  “ลิเดียได้แอ็ดแมทธิวเป็นเพื่อนแล้วนะ”, “โรบิน
อยากจะให้คุณเข้าไปดูวีดีโอในหน้าของเขาหน่อย”, “จุ๋งจิ๋งเล่นเกมส์ Warbook ได้อัพเลเวลแล้ว”, “พอล

โพสข้อความให้กับปูเปูว่า…พรุ่งนี้อย่าลืมเอาของมาให้หน่อย” ฯลฯ ซึ่งประเภทของข่าวสารนั้นแทบจะมี
ไม่จํากัด ซึ่งจะให้ผมมาอธิบายตรงนี้คงไม่หมดแน่ๆ (อ้อ ลืมบอกไป ท้ังหมดนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ 

เห็นมั้ย คุณเริ่มจะได้ฝึกภาษาอังกฤษฟรีๆ แล้ว ไขโย!) หลายครั้งผมก็แอบจับได้ว่าเพื่อนคนไหนกําลัง ก๊ิก
กะใคร หรือกําลังทะเลาะกับใครหรือเพิ่งเลิกกะแฟนก็ตรงนี้แหละครับ  ถ้าตั้งใจอ่านดีๆ คุณจะมีโอกาสรู้จัก

กับเพื่อนของคุณมากขึ้นเยอะทีเดียวส่วนท่ี 2 – Requests กับ Notification : จะบอกว่ามีอะไรท่ี

กําลังรอคอยการตอบสนองของเราหรือท่ีเราควรจะรู้เป็นพิเศษอยู่บ้าง  

Request หลักๆ จะมี 2 ประเภทครับ คือ Friend request ก็คือเวลามีเพื่อนมาขอแอ็ดเรา เมื่อเราคลิกเข้า
ไปก็จะเป็นรายละเอียดว่ามีใครบ้าง และเราจะรับหรือปฎิเสธ  และประเภทท่ีสองก็คือพวก Application 

invitation ก็คือเวลาท่ีเพื่อนๆ ของเราท้ังหลายได้ลงโปรแกรมอะไรบางอย่างในหน้าของเค้าและระบบก็

ทําการส่ง invite มาชวนเราให้เล่นเกมส์เดียวกันกับเพื่อนของเรานั่นแหละครับ ซึ่งอันหลังนี่บางครั้งก็มี
เยอะจนน่ารําคาญอยู่ แต่ถ้าเรากวาดสายตาดูแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจ ก็จะมีปุุม ignore all ให้เรากด เพียง

แค่ปุุมเดียวพวก invite ต่างๆ พวกนี้ก็จะหายไปแต่หน้าเราทันทีครับ 

ส่วนท่ี 3 – Status Updates : จะเป็นส่วนที่บอกสถานะปัจจุบันของเรา ซึ่งคุณสามารถพิมพ์อะไรก็ได้ท่ี

บอกความรู้สึก หรือส่ิงท่ีคุณกําลังทําอยู่ขณะนี้ให้เพื่อนๆ ของคุณรับทราบ  ซึ่งจะเป็นภาษาไทยหรือ
อังกฤษก็ตามสะดวกคุณเลย (คนท่ีเล่น msn คงจะคุ้นเคยกับอันนี้ดี) ขณะเดียวกันคุณก็สามารถเข้าไปดู 

status ของเพื่อนๆ คุณได้เช่นกันว่าใครได้อัพเดทอะไรไปเร็วๆ นี้บ้าง เพียงแค่คลิก  see all ท่ีอยู่มุมบน
ขวาของช่อง Status Updates นะครับ 
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ส่วนท่ี 4 – อื่นๆ : ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอ่ืนๆ ท้ังท่ีน่าสนใจและไม่น่าสนใจครับ เช่นวันนี้เป็นวันเกิด

ของเพื่อนคนไหนบ้าง รวมถึงข่าวสารอัพเดทต่างๆ ของทางเฟซบุ๊คเอง ก็ดูกันไปตามนั้นเลยครับ  

การเซ็ทค่า Privacy ในเฟซบุ๊ค เรื่องส าคัญท่ีถูกมองข้าม – ตอนท่ี 1 

มีฟีเจอร์อย่างหนึ่งในเฟซบุ๊คท่ีดีและสําคัญมากๆ แต่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความสําคัญนั่นก็คือส่วน

ของ Privacy หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนั่นเองครับ วันนี้ก็เลย
อยากจะถือโอกาสเอาเรื่องนี้มาพูดซักหน่อย  อย่างน้อยเผ่ือจะได้

กระตุ้นให้เพื่อนๆ กลับมาให้ความสําคัญเรื่องนี้มากขึ้น  

ถ้า เทียบหน้าโปรไฟล์ในเฟซบุ๊คเป็นบ้านของเรา การตั้งค่า 

Privacy ก็คือการท่ีเรากําหนดสิทธิ์อนุญาติว่าใครบ้าง  ท่ีจะมีสิทธิ์
ทําอะไรในส่วนไหนของบ้านเราครับ คงไม่มีใครท่ีอยากจะให้คน

แปลกหน้าอยู่ๆ ก็เดินเข้ามาเปิดตู้เย็นกินขนมของโปรดท่ีเราแอบ
ซ่อนไว้ หรือว่ามาหยิบเส้ือผ้าในห้องนอนของเราเอาไปใส่ โดยท่ี

เราไม่ได้อนุญาต 

ใน หน้าโปรไฟล์ของเราก็เช่นกัน เฟซบุ๊คมีช่องให้เราได้ระบุข้อมูล

ท่ีหลากหลายตั้งแต่เรื่องท่ัวๆ ไปเช่น ชื่อสกุล, ความชอบส่วนตัว 
จนถึงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเช่น เบอร์โทรศัพท์, บ้านเลขท่ี, อีเมล์ 

หรือแม้กระท่ังรูปส่วนตัว ท่ีเราต้องการโพสให้เพื่อนสนิทดูเท่านั้น 

โดยท่ัวไปค่าความเป็นส่วน ตัวเริ่มต้นท่ีเฟซบุ๊คได้ตั้งให้กับผู้ใช้งานไว้นั้น ถือว่าค่อนข้างจะเปิดเผยมาก 

คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ แต่ว่ามันอนุญาติให้ คนทุกคนใน network ของคุณไม่ว่าคุณจะรู้จักหรือไม่
รู้จัก สามารถเห็นส่ิงรายละเอียดส่วนตัวของคุณ, ส่ิงท่ีโพสท์อยู่บน wall, รายชื่อเพื่อนของคุณ, สถานะการ

ออนไลน์, รูปและวีดีโอท่ีคุณถูก tag มาจากคนอื่น และยังอนุญาตให้ทุกๆ  คนท่ีคุณแอ็ดไว้เป็นเพื่อนแล้ว

สามารถเห็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขท่ี อีเมล์ ในกรณีท่ีคุณใส่เอาไว้ ซึ่งในโลกแปุง
ความเป็นจริงแล้วสําหรับคนท่ีใช้งานปกติ และมีเพื่อนท่ีอยู่ในลิสท์ของเราเป็นเพื่อนจริงๆ ไม่ใช่พวกชอบ

แอ็ดไปมั่วก็คงจะไม่เส่ียงภัยเท่าไหร่ แต่สําหรับคนท่ีไม่ระวัง  ใครขอแอ็ดมาก็ให้หมด หวังแต่จะมีเพื่อน
เยอะๆ เหมือนกับแฟชั่นใน hi5 สมัยนี้ ที่ชอบเอาจํานวนเพื่อนมาแข่งกัน แต่ไม่ได้ตั้งค่าไว้ให้ดี  ก็นับว่า

เส่ียงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลมากขอรับ 

เรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นมาดูก่อนว่าเราจะตั้งค่า Privacy ของเราได้ตรงไหนในเฟซบุ๊ค 

 

มอง มาข้างบนๆ นะครับ ทางขวามือจะเห็นตัวหนังสือเล็กๆ เขียนว่า Privacy อย่างท่ีเห็นในรูปนี่แหละครับ 

น่าแปลกใจมั้ยว่าทําไมเรื่องสําคัญขนาดนี้กลับไปอยู่ในเมนูเล็กๆ  ท่ีแทบจะไม่มีใครสนใจ อิ อิ… พอคลิก
เข้าไปก็จะปรากฎเป็นหน้าแบบนี้ครับ 

http://www.facebookgoo.com/2008/03/12/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-privacy-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%8b%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%84/
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หลักๆ แล้ว เฟซบุ๊คจะสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ 4 หมวดหมู่ใหญ่ๆ ด้วยกันครับ คือ 

- Profile ตั้งค่าว่าเมื่อคนต่างๆ เปิดเข้ามาดูหน้าโปรไฟล์ของเราแล้ว จะมองเห็นอะไรได้มากแค่ไหน  

- Search กําหนดว่าใครบ้างท่ีจะหาเราเจอเมื่อพิมพ์ชื่อของเราในช่องค้นหา  

- News Feed and Mini-Feed ตรงนี้จะกําหนดว่าคนอื่นๆ จะเห็นความเคลื่อนไหวว่าเราไปคุยอะไรกับใคร 

ไปทําอะไรกับใครบ้าง 

- Applications หรือพวกโปรแกรมต่างๆ นับสิบท่ีเราใส่ไว้ในหน้าโปรไฟล์ของเรา เราก็สามารถกําหนดได้

เช่นเดียวกันว่าใครจะมีสิทธิ์เห็นอันไหนได้บ้าง 

การเซ็ทค่า Privacy ในเฟซบุ๊ค เรื่องส าคัญท่ีถูกมองข้าม – ตอนท่ี 2 

วันนี้เรามาดูกันต่อเรื่องการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเฟซบุ๊คนะครับ  หลังจากท่ีคุณคลิกเข้ามาท่ี Privacy 

แล้ว จะมีหมวดหมู่หลักอยู่ 4 หมวดด้วยกันที่คุณสามารถเซ็ทค่าต่างๆ ได้ เรามาดูหมวดแรกกันเลยดีกว่า  

Profile – อย่างทีได้ บอกไว้คร่าวๆ ว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่กําหนดว่าคนอื่นๆ  จะสามารถเห็นอะไรได้บ้างใน

โปรไฟล์ของเรา ในส่วนของ Profile ตรงนี้จะมี 2 แท็บนะครับ แท็บแรกคือ Basic และอีกอันคือ Contact 
Information ผมคงจะไม่มานั่งแปลนะครับว่าแต่ละข้อย่อยคืออะไรบ้าง  เพราะคิดว่าถ้าเราเล่นเฟซบุ๊คมาระ

http://www.facebookgoo.com/2008/03/14/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-privacy-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%8b%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%84-%e0%b9%80%e0%b8%a3/
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ยะนึงแล้ว เราเห็นปฺุบก็จะรู้ดีว่าอะไรคืออะไรเอาเป็นว่าแต่ละหัวข้อจะมีรายละเอียดท่ี  เซ็ทได้อย่างท่ีเห็นใน

รูปนี้  

ค่าท่ีเราสามารถตั้งได้ในแต่ละข้อตรงนี้จะเหมือนกันนะครับ มีให้เลือก 4 ออฟชั่นก็คือ 

 My Networks and Friends – ถ้าเราเลือกอันนี้ ทุกคนท่ีอยู่ในรายชื่อเพื่อนของเราและอยู่ใน 

Network เดียวกับเรา (พูดง่ายๆ ถ้าคุณเลือก Network เป็น Thailand ทุกคนท่ีอยู่ใน Thailand 

จะสามารถมองเห็นรายละเอียดส่วนนี้ของคุณได้ ถึงแม้เค้ายังไม่ได้แอ็ดคุณเป็นเพื่อน) 
 Friends of Friends – แปลตรงตัว ก็คือ เฉพาะเพื่อนของเรา และเพื่อนของเพื่อนนั่นแหละครับ 

อาจจะไม่ได้รู้จักเราโดยตรง แต่ก็เข้ามาดูได้ ถ้าเพียงแต่เค้าเป็นเพื่อนเพื่อนของเรา 

 All Friends – ก็คือเฉพาะเพื่อนที่เราแอ็ดไว้แล้วเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อนหมดสิทธิ์ 

 Customize – ตรงนี้เราจะสามารถเลือกเป็นแบบผสมผสานได้ เช่นอนุญาติเฉพาะเพื่อนในบาง 

network 
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มาดูในหมวดต่อมาคือ Search นะครับ ตรงนี้จะกําหนดว่าใครจะสามารถหาคุณได้เจอ

บ้าง

 

Search Visibility ตรงนี้ค่ามาตรฐานจะเป็น Everyone ซึ่งหมายความว่า ทุกๆ คนในโลกนี้ที่มีเฟซบุ๊ค เมื่อ
พิมพ์ชื่อของคุณลงไปในข่อง search จะสามารถหาคุณเจอนะครับ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

เช่นกัน ตรงนี้จะมีประโยชน์มาก หากคุณเป็นคนท่ีมีชื่อเสียงและไม่อยากให้คนโน้นคนนี้มาขอแอ็ดคุณเป็น

เพื่อน 

ส่วนต่อมา Public Search Listing ตรงนี้จะเป็นการอนุญาตให้ทางเฟซบุ๊คใส่ชื่อคุณในบัญชีรายชื่อ
ผู้ใช้งาน สําหรับคนท่ียังไม่เป็นสมาชิกเฟซบุ๊คได้เห็น หรือพูดง่ายๆ  ก็คือกรณีที่คนที่ยังไม่มีเฟซบุ๊คแต่อ

ยากจะ search ดูซะหน่อยว่ามีเพื่อนของเราเล่นเฟซบุ๊คอยู่บ้างหรือเปล่า  เค้าก็สามารถไปท่ีหน้าหลักของ

เฟซบุ๊คแล้วค้นหาชื่อของเพื่อนดูก่อนได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเล่นดีไหม  

และส่วนสุดท้ายในหมวดนี้คือ How Can People Contact You? ก็คือเมื่อคนหาชื่อเราเจอแล้ว ก่อนที่เค้า
จะแอ็ดเราเป็นเพื่อน เค้าจะสามารถทําอะไรกับเราได้บ้างครับ เช่นเข้ามาดูรูปก่อน  ว่าใช่เพื่อนเราจริงรึ

เปล่า ส่งข้อความถึงเรา ดูรายชื่อเพื่อนท่ีเรามีอยู่ หรือจะขอแอ็ดเราเป็นเพื่อน ซึ่งสมมติเราไม่ต้องการ

อนุญาติให้ใครแอ็ดเราได้เลย เนื่องจากเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง ก็สามารถเช็คอันนี้ออกได้เลย  

………….. 

ผ่าน ไปกัน 2 หมวดแล้ว เบ่ือกันรึยังครับ บอกแล้วว่าเฟซบุ๊คเนี่ยสามารถเซ็ทค่าความเป็นส่วนตัวได้มาก

จริงๆ นี่พึ่งผ่านมาครึ่งทางเท่านั้น มาดูต่อกันไปเลยดีกว่า  

News Feed and Mini-Feed จะ เป็นตัวกําหนดว่าจะอนุญาตให้คนอื่นเห็นความเคลื่อนไหวอะไรของ

เราในเฟซบุ๊คได้ บ้าง เหมาะเป็นอย่างยิ่งสําหรับบางคนท่ีใช้เฟซบุ๊คจีบสาว  บางครั้งเราก็อยากจะโพสอะไร
ท่ีมันส่วนตั๊วส่วนตัวไม่อยากให้ชาวบ้านมารู้  เดี๋ยวจะโดนแซวเอาได้ เพราะอย่างท่ีบอกไว้นะครับ  ว่า

เฟซบุ๊คนี่เค้ารายงานข่าวละเอียดยิบว่าวันๆ เพื่อนของเราไปทําอะไรกับใครท่ีไหน เช่น “ไอ้ป๊ืดไปเขียนบน 
wall ของเหลิมว่า “กรูไม่เก่ียว”” “น้องอ้อยได้คอมเม้นท์รูปของพี่ดอมว่า “หล่อจังเลยค่ะ ขอเบอร์หน่อย
ได้มั้ย” อะไรพวกนี้ ซึ่งบางครั้งเราก็อยากจะให้เป็นความลับซ้าหน่อย ก็มาเซ็ทกันตรงนี้เลยครับ  
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มาถึงส่วนสุดท้ายแล้ว ดีใจจัง คือในส่วนของ  Applications  
จุดแข็งของเฟซบุ๊คก็คือความสามารถในการทํางานร่วมกับ Applications หรือประสานกับเว็บไซท์อ่ืนๆ ได้

เป็นอย่างดี ในหน้าแรกท่ีเราคลิกไปก็จะเห็นรายชื่อของ Applications หรือเว็บไซท์ท่ีเราได้อนุญาติให้
เข้าถึงข้อมูลในเฟซบุ๊คของเรานะครับ ตรงนี้ส่วนใหญ่เราเป็นคนส่ังให้อนุญาตเองอยู่แล้ว คงไม่ต้องปรับ

อะไร  

มาดูในส่วนที่เราควรจะปรับดีกว่า คือ Applications ต่างๆ ท่ีเราได้เลือกมาลงไว้ บางคนมีมากมีน้อยก็ต้อง
มาทําการจัดระเบียบกันนิดนึง โดยตรงนี้เราจะต้องมาจัดการในหน้า Edit Application ท่ีเป็นเมนูอยู่ทาง

ซ้ายมือของหน้าตามรูปข้างล่างนี้นะครับ 
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เช่นเดียวกันเมื่อเราคลิก Edit Settings ของ Application แต่ละตัวจะมีตัวเลือกให้เราเซ้ทว่า Who can 
see this? (ให้ใครเห็นได้บ้าง) ซึ่งตัวเลือกก็จะเป็นเหมือนข้อท่ีผ่านๆ มานะครับ แต่มีแถมอีกมากกว่านั้น

คือ 

 Show this in my left-hand menu – คืออนุญาตให้มีการแสดงปุุมของ apps ตัวนี้ในเมนูของ

หน้าเรา 

 Publish stories about this in my News Feed/ Mini-Feed – จะให้มีการเผยแพร่เรื่องท่ีเราใช้

โปรแกรมนี้สู่สาธารณะและในหน้าของเราหรือ ไม่ 
 Profile Links – สร้างปุุมช็อทคัตสู่โปรแกรมนี้ข้างใต้รูปโปรไฟล์ของเรา  

 Email – อนุญาติให้โปรแกรมนี้อีเมล์ถึงเราเวลาท่ีมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น 

อ้อ เกือบลืมบอกไป ว่าทุกๆ ครั้งหลังจากเราเซ็ทค่าอะไรแล้วก็ตามอย่าลืมคลิก Save Changes 
นะครับ อุตส่าห์ท ามาตั้งเยอะ เดี๋ยวจะมาตกม้าตายซะก่อน  

ในท่ีสุดก็จบหัวข้อนี้ได้ จริงๆ รายละเอียดก็ยังมีมากกว่านี้อีกนิดหน่อย แต่หมดแรงแล้ว พิมพ์ไม่ไหว ถ้ามี
อะไรท่ีอยากรู้เพิ่มเติม หรืออยากถามก็ถามกันได้ในช่องคอมเม้นท์ข้างล่างนี้นะครับ หรือจะไปโพสท์ใน  

Forum ก็ได้เช่นกัน 

เล่นเฟซบุ๊คยังไงให้โปร 

พอดีเข้าไปดูเว็บต่างประเทศ มีคนนึงเขียนไว้เรื่อง 12 Ways to Use Facebook Professinally เห็นว่า

น่าสนใจและมีประโยชน์ดีก็เลยเอามาอ้างอิงและดัดแปลงนิดหน่อย  เพื่อให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันนะครับ จริงๆ 

เค้าเขียนมา 12 ข้อ แต่ผมตัดไป 2 ข้อท่ีคิดว่าค่อนข้างจะไกลตัวเรานิดนึง เอาเป็นว่าถึงแม้คุณจะไม่
มีเฟซบุ๊ค หลักการพวกนี้ก็ใช้ได้กับทุกๆ เว้บ social network เลยแหละ มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า 

1. คิดซะว่าหน้าโปรไฟล์มันเป็นห้องนอนของเรา – เวลาไปบ้านใครๆ ท่ีไหนใหม่ เราทุกคนก็คงจะ

ชอบสังเกตใช่มั้ยครับ ว่าท่านเจ้าของบ้านแต่ละท่านนั้นมีรสนิยมเป็นอย่างไรกันบ้าง หรือเวลามีแขกมา

เยี่ยมบ้านเรา เราก็คงจะต้องทําความสะอาดกันเป็นพิเศษนิดนึง  คุณจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าหน้าโปร
ไฟล์ของคุณนั้นเปรียบได้กับท่ีสาธารณะ  และมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวเรามากกว่าท่ีเราคิดนะครับ  ไม่ว่า

จะเป็นหนังสือท่ีคุณกําลังอ่าน (ถ้าคุณมี apps พวก Books iRead) เพลงท่ีคุณเลือกมาเปิด (ด้วย
โปรแกรม iLike) รูปท่ีคุณเลือกมาใส่ slideshow หรือ apps ท่ีโชว์ของสะสมของคุณ หรือของท่ีคุณอยาก

ได้ หลักการง่ายๆ ก็คือ โชว์เฉพาะส่ิงท่ีคุณอยากให้คนอื่นเห็น และซ่อนอย่างอื่นซะ  

2.มีเพ่ือนเยอะไว้ไม่เสียหาย – เฟซบุ๊คสามารถ search ใน address book ของแต่ละอีเมล์ท่ีเราใช้อยู่

ไม่ว่าจะเป็น gmail, hotmail, yahoo ซึ่งปกติเรามักจะมีรายชื่อเพื่อนท่ีไม่ค่อยเหมือนกันหรือไม่ก็มีการ
อัพเดทอ ยู่เรื่อยๆ ลองให้เฟซบุ๊คค้นดูใน address book พวกนั้นทุกๆ 2 – 3 เดือนดูสิ อาจจะพบเพื่อนที่

คุณไม่คาดคิดมาอยู่ในลิสท์ได้อีกเยอะเลย3. มีเพ่ือนมากไปก็ไม่ดี – ท่องเอาไว้ว่ารายชื่อเพื่อน
ในเฟซบุ๊ค หรือ hi5 ของคุณไม่ใช่สมุดสะสมสตีกเกอร์ ท่ีพอมีเยอะๆ แล้วจะเอาไปแลกรางวัล  (จําขนม
โดเรมอนตอนเด็กๆ ท่ีสะสมสติ๊กเกอร์ดรากอนบอลเอาไปแลกเครื่องแ ฟมิคอมได้ปะครับ….ใครรุ่นเดียวกะ
ผมยกมือขึ้น!!!) คุณ ไม่ควรจะมีนิสัยแอ็ดทุกคนท่ีขอเป็นเพื่อน ผมเดาว่าจากรายชื่อเพื่อนกว่า  3.496 
รายชื่อของคนบางคน คุณอาจจะคุยเป็นประจํากับเพื่อนแค่ 15 คนก็ได้ เวลาคนแปลกหน้าขอแอ็ดมาแล้ว

ไม่อนุญาต ก็ไม่ต้องกลัวเค้าเสียใจหรอกครับ  เพราะว่าหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่จะเข้ามาเพื่อหวัง

http://webworkerdaily.com/2007/07/24/12-ways-to-use-facebook-professionally/
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อะไรไม่ดีกับคุณ ก็ได้ แล้วก็อย่าลืมตั้งค่า Privacy ไม่ให้คนนอกเห็นข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วย 

 
4.เลือกลง apps ดีๆ อันไหนท่ีไม่เล่นก็ลบออกซะบ้าง – เนื่องจากเฟซบุ๊คมี applications ให้คุณ

เลือกลงเป็นพันๆ ยังไม่นับท่ีเพื่อนๆ คุณหวังดี (อย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ) ส่ง invite มาให้อีกวันละหลาย
สิบ คุณไม่จําเป็นต้องลงท้ังหมดก็ได้ครับ อันไหนคิดว่าไม่น่าสนใจก็ ignore ไปเถอะ เพื่อนคุณเค้าไม่

น้อยใจหรอก แล้วก่อนที่จะลง apps อะไรก็อ่านรายละเอียดเค้าซะหน่อย ว่ามันใช่อย่างท่ีคุณต้องการหรือ

เปล่า 

นอกจากนี้บางคนอาจจะไม่รู้มา ก่อนก็ได้ว่า apps บางตัวท่ีคุณลงไว้เพื่อใช้ประโยชน์คนเดียว คุณสามารถ
เซ็ทให้มันไม่ต้องแสดงผลในหน้าโปรไฟล์ของคุณได้นะครับ  เพื่อปูองกันไม่ให้มันรกหน้าจอ บางคนมี 

apps เป็นสิบ แล้วดันเอา wall ไปไว้ล่างสุด กว่าจะไปโพสได้นี่ต้องมานั่งเลื่ อนจอกันจนเมื่อยมือไปหมด 

ท่ีสําคัญท่ีสุด อันไหนไม่ได้ใช้ก็ลบๆ ไปเถอะครับ คุณจะได้หน้าโปรไฟล์ท่ีดูสะอาดสะอ้าน น่าเข้ามาเยี่ยม

ชมขึ้นมาเยอะเลย ผมรับรอง 
 

5. เขียนบล็อกอยู่แล้วใช่มั้ย จับมาอยู่ในเฟซบุ๊คด้วยซะเลย  – ข่าวดีของบล็อกเกอร์ท้ังหลาย มี 

apps หลายตัวท่ีพร้อมจะรับ RSS Feed จากบล็อกของคุณ (ถ้าบล็อกของคุณซัพพอร์ทนะ) มาแสดงผล
ในหน้าโปรไฟล์ของคุณอย่างอัตโนมัติ ทีนี้คุณก็สามารถโปรโมทบล็อกของคุณให้กับเพื่อนๆ ในเฟซบุ๊คได้

สบายๆ โดยท่ีไม่ต้องทําอะไรเลย 

6.ตั้งค่ารับ News Feed ให้แจ่ม – ปกติเวลาเรา login เข้ามาในหน้า home เราจะพบกับ News Feed 

ท่ีเป็นรายงานอัพเดทของเพื่อนๆ แต่ละคน ซึ่งมีเยอะมาก บางอันก็น่าสนใจ บางอันก็ไม่อยากรู้  อ่านกันไม่
หวาดไม่ไหว แต่ถ้าจะไม่อ่านก็กลัวจะตกข่าว วิธีแก้ง่ายๆ  เพียงแต่คุณเข้าไปเซ็ทว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไร

เป็นพิเศษและไม่อยากรู้เรื่อง อะไร เฟซบุ๊คเค้าก็จะจัดหาให้คุณตามนั้นเลยครับ 

 

7.อย่าลืมเซ็ทค่า Privacy ด้วยล่ะ – อันนี้ไม่พูดอะไรมาก เข้าไปดูบทความท่ีเขียนไว้แล้ว ท่ีนี่เลย 

8.ตั้ง group ร่วม group หาความรู้และเพ่ือนใหม่ๆ – นี่อาจจะเป็นพื้นที่ท่ีผู้ใช้เฟซบุ๊คหลายคนไม่เคย

เข้าไปยุ่งเลยก็ได้ แต่คุณรู้มั้ยว่ามี group ตามหัวข้อความสนใจต่างๆ ในเฟซบุ๊คจํานวนมหาศาล  ท้ังมีสาระ

และไร้สาระ อย่างล่าสุดก็มีกลุ่มท่ีนักศึกษา ABAC ตั้งขึ้น เพื่อไว้อาลัยให้กับอาจารย์ท่ีกระโดดตึกตายเมื่อ
อาทิตย์ก่อน คุณสามารถทําอะไรก็ได้กับ group พวกนี้ ตั้งขึ้นมาตามความสนใจ อาจจะใช้เป็นพื้นที่แชร์

ลิงค์สําหรับดาวน์โหลดสารพัด (ไม่ได้ชี้ช่องนะ แต่มันทําได้จริง) เป็นกลุ่มทํารายงานส่งครู หรืออะไรก็
ตามแต่คุณจะสร้างสรรค์ 

9.จ ากัดเวลาเล่นดีๆ นะ – ความมหัศจรรย์ของเฟซบุ๊คคือคุณสามารถนั่งเล่น แต่งโน่นแต่งนี่ไปเรื่อยๆ, 
เข้าไปอ่านประกาศขายของ, หาเพลงฟัง, เล่นเกมส์คนเดียวได้ท้ังวันท้ังๆ ท่ีคุณไม่มีเพื่อนอยู่ในเฟซบุ๊ค

เลย แต่มันก็จะทําให้คุณเสียเวลาได้มากๆ เช่นเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นจัดเวลาดีๆ บางคนตั้งใจจะเข้าไป

http://www.facebookgoo.com/2008/03/12/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-privacy-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84/
http://www.facebookgoo.com/2008/03/12/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-privacy-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84/
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เช็คข้อความแปฺบเดียว ปรากฎว่าหาทางออกกันไม่เจอ  อยู่ในนั้นเป็นชั่วโมงกันไป วิธีนึงท่ีใช้ได้ดีในกรณีที่

คุณมีอุปกรณ์พวกมือถือหรือ PDA ท่ีท่องเว็บได้ ให้เข้าท่ี m.facebook.com ซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นเล็กของ
เฟซบุ๊คท่ีคุณสามารถทําอะไรเบสิคๆ ได้ท้ังหมด  ขณะท่ีอยู่บนรถไฟฟูา หรือว่างๆ ไม่มีอะไรทํา รับรองคุณ

จะเล่นไม่นานหรอก เพราะว่าจอมันเล็กมากๆ แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะพลาดข้อความสําคัญท่ีคนโพสมาถึง
คุณด้วย 

 

10.ว่างๆ ไม่มีอะไรท า ก็เข้าไปดูหน้า Marketplace กับ Events ซะหน่อย อาจจะมีอะไรน่าสนใจ
ก็ได้ – สองท่ีนี้เป็นอีกท่ีๆ ท่ีคนไม่ค่อยรู้จักครับ หลายครั้งมีกิจกรรม คอนเสริ์ตดีๆ มาโพสท์ หรือประกาศ

ขายของมือสองบางอย่างท่ีถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ผมก็เจอมาแล้ว  ไม่เชื่อลองเข้าไปดูสิ 

โหลดภาพขึ้น facebook จาก Picasa ง่ายๆ แค่คล๊ิกเดียว 

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณสามารถอัพโหลดภาพจากโปรแ กรม  Picasa ขึ้นไปบน facebook ได้ง่ายๆ เพียง

แค่คล๊ิกเดียว 

ผมเองก็เพิ่งจะค้นพบเมื่อวานนี้เองครับ หลังจากท่ีใช้ท้ัง picasa ท้ัง facebook มาเป็นปีๆ 

มาดูกันเลยดีกว่าว่าทํายังไง 

1. แน่นอนคุณต้องมี account ของ facebook และโปรแกรม Picasa อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้ายังไม่
มีก็สามารถโหลดได้ฟรีครับท่ี http://www.picasa.com  

2. ลงโปรแกรม Picasa Uploader ของเฟซบุ๊ค เข้าไปโหลดได้ท่ีนี่เลย  

ถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษได้คล่อง ในหน้าเว็บท่ีคุณโหลดโปรแกรมนี้ ก็จะมีบอกวิธีการทําท่ีเหลือท้ังหมด
ให้คุณแล้วครับ 

แต่สําหรับเวอร์ชั่นไทย ผมจะสรุปย่อๆ มาให้ท่ีนี่ มาดูกันต่อเลยครั บ 

3. หลังจากท่ีคุณลงโปรแกรม uploader นี้ไป จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้คุณเลือกตําแหน่งท่ีจะวางปุุม 
facebook ใน toobar ของ picasa หลังจากนั้นก็ restart picasa ของคุณทีนึงครับ 

 

4. เลือกรูปท่ีคุณอยากจะอัพโหลดขึ้น facebook เลย จะเลือกเดี่ยวๆ เลือกเป็นกลุ่ม (shift/ctrl + click) 
หรือเลือกท้ังอัลบ้ัม ก็ตามสะดวก 

http://www.facebookgoo.com/2008/08/11/%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99-facebook-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-picasa-%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86-%e0%b9%81/
http://www.picasa.com/
http://www.picasa.com/
http://apps.facebook.com/picasauploader/
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5. กดปุุม facebook ท่ีคุณเพิ่งจะได้มาใหม่ – ตรงนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ login ก็จะต้องล็อกอินก่อน และ

สําหรับการโหลดครั้งแรกจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามเราว่าให้เราอนุญาต  ให้โปรแกรม picasa สามารถเข้าถึง 
account ของคุณได้ ก็คลิก อนุญาต/allow ไปครับ 

6. หลังจากนั้น picasa ก็จะทําการอัพโหลดรูปของคุณขึ้นไปบนเฟซบุ๊คได้ง่ายๆ  แต่คุณจะต้องเข้าไปคลิก

ยืนยันในเฟซบุ๊คอีกทีนึง เป็นการ approve ให้รูปสามารถแสดงต่อสาธารณชน เพื่อความปลอดภัย  

โปรโมทหน้า facebook ของคุณด้วย facebook badge 

หน้า facebook เล็กๆ นั่นเค้าเรียกว่า facebook badge นะครับ ซึ่งจะมีหน้าตาแบบนี้สําหรับคนท่ีไม่เคย
เห็น 

Facebookgoo Thailand‟s Profile 

 
Create Your Badge 

Facebook badge เป็นลูกเล่นเล็กๆ ของ facebook พบเห็นได้ท่ัวไปตามหน้าเว็บต่างๆ หรือแม้แต่ hi5 ท่ี
ตัวเจ้าของเองก็มีเฟซบุ๊คและอยากจะโปรโมทให้คนเข้ามาคุยเข้ามาแอ็ดกัน เพื่อนๆ ผมบางคน (รวมถึงตัว

ผมเอง) เล่น hi5 อยู่ดีๆ แล้วเบ่ือ นึกจะหนีมา facebook แต่ก็กลัวคนตามไม่เจอ ก็อาศัยเจ้า badge นี่
แหละครับ เข้าไปแปะไว้ในหน้า hi5 ตัวเองซะ เพื่อนๆ จะได้รู้ว่าย้ายบ้านหนีไปแล้ว  ถ้าอยากเจอกันอยู่ก็จะ

ได้ไปหากันได้ใน facebook 

แล้วเจ้า badge อันนี้มันดียังไง มันต่างกับการเอาลิงค์ไปโพสไว้เฉยๆ ยังไง  

ถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามตามมาตรฐานของ facebook ท่ีเราไม่ต้องมานั่ง photoshop กันเองแล้ว ข้อดี

หลักๆ ของมันเลยก็คือมันมีความเป็น dynamic ซึ่งหมายถึงว่าข้อมูลทุกอย่างท่ีเราต้องการให้อยู่บน 

badge นี้ จะเปลี่ยนแปลงอัพเดทตัวเอง ตามข้อมูลใน facebook ของเรานั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ของเรา 
Status, เบอร์โทร, รูปท่ีอัพล่าสุด, ชื่อเว็บไซท์ของเรา, ท่ีอยู่ และอ่ืนๆ เท่าท่ีเราอยากจะให้มันปรากฎอยู่

บนนั้น เรียกได้ว่าทําท้ิงไว้ครั้งเดียว ไม่ต้องมานั่งอัพเดทกันอีกเลยนั่นเอง 

เอาหล่ะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา มาดูวิธีการทํากันเลยดีกว่า  

1. Login เข้าไปท่ี facebook ของคุณ แล้วคลิกเข้าไปท่ีแท็บ Profile ท่ีอยู่ด้านบนนะครับ 

2. มองดีๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหน้า facebook คุณ (ทางด้านซ้ายตอนล่างๆ นั่นแหละ) จะมี คําว่า 
„Create a Profile Badge‟ อยู่ (ดูตามรูปก็ได้) คลิกเข้าไปเลยครับ 

http://www.facebookgoo.com/2009/05/27/how-to-create-facebook-badge/
http://www.facebook.com/people/Facebookgoo-Thailand/1186041512
http://www.facebook.com/badges.php
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3. facebook จะพาคุณไปท่ีหน้าสําหรับการสร้างและจัดการ Badge ต่างๆ ข่าวดีก็คือ คุณสามารถสร้าง 
Badge ได้หลายรูปแบบ ท้ังแนวตั้งและแนวนอน และเลือกว่าอยากจะใส่ข้อมูลอะไรลงใน Badge แต่ละ

อันบางสําหรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ แล้วก็สามารถ Save เก็บเอาไว้ใช้ทีหลังได้ทุกๆ อันซะด้วย สําหรับ

คนท่ียังไม่เคยสร้าง Badge มาก่อน คลิกท่ี „Create a New Badge‟ เลยครับ 
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4. พอคลิก Create a New Badge เราก็จะมาเลือกรูปแบบของ Badge ของเรากันว่าอยากจะให้ออกมา

เป็นแบบไหน อยากใส่ข้อมูลอะไรบ้าง  

Layout – เลือกแนวตั้ง (Vertical) หรือแนวนอน (Horizontal) นั่นเอง 

Items – เลือกว่าอย่างให้ Badge ของเราแสดงข้อมูลอะไรบ้าง ถ้าไม่พอสามารถเพิ่มได้โดยกด Add 

item หรือไม่ต้องการก็เอาออกได้โดยกด remove 

เสร็จแล้วอย่าลืมกด save นะครับ facebook ก็จะนําเรากลับไปสู่หน้าสําหรับจัดการ Badge (ตามข้อ 3) 

อีกครั้ง 

5. Copy Code ท่ีเค้าให้มาไปแปะในหน้าเว็บของเราได้เลย หรือถ้าเราจะไปแปะบน Blogger, Myspace 

หรือ Typepad ก็มีลิงค์สําเร็จรูปให้เรากดแบบง่ายๆ ได้อีกด้วย 

เข้าสู่โลกสังคมออนไลน์ Facebook จากโปรแกรมบนมือถือ 

วันนี้ขออนุญาตหยิบยืมบทความของบล็อกอ่ืนที่มีประโยชน์มากๆ สําหรับคอ  facebook มาฝากกันครับ 

จริงๆ เป็นบทความท่ีอยากจะเขียนเองมานานมาก แต่ไม่ได้มีโอกาสมานั่งทดลองอย่างจริงๆ จังๆ เสียที
เนื่องจากทรัพยากรจํากัด ซึ่งก็คือเรื่องของการใช้ facebook บทมือถือรุ่นต่างๆ นั่นเอง มาดูกันเลยดีกว่า 

ก่อนอื่นขอให้เครดิตเจ้าของบทความจาก whatphone.net ครับ ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปดูและคอม

เม้นท์ให้กับบทความต้นฉบับได้ท่ีนี่ http://www.whatphone.net/blog/articles/facebook-mobile-

natz.html 

=========================================== 

“เฟซบุ๊ก” (Facebook) หรือสังคมออนไลน์ซึ่งกําเนิดมาในปี 2547 สําหรับใช้งานรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้

ทุกคนเข้ามาอัพเดทเรื่องท่ีเรียน กิจกรรม และแบ่งปันรูปภาพที่ตัวเองมีให้กับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยได้
อย่างง่ายดาย จนถึงปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 24 ล้านคนแล้ว วัตถุประสงค์ของการใช้งาน Facebook คือการ

แบ่งปันว่าวันนี้ใครไปทําอะไรท่ีไหนมา อยากจะเล่าอะไร  อยากจะเล่นเกมกับเพื่อนคนไหน หรืออยากมอบ

http://www.facebookgoo.com/2009/07/15/%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-f/
http://www.whatphone.net/blog/articles/facebook-mobile-natz.html
http://www.whatphone.net/blog/articles/facebook-mobile-natz.html
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อะไรพิเศษๆ ให้รู้ว่าเราสนใจห่วงใยอยู่โดยไม่ต้องมานั่งส่งอีการ์ด  หรือว่าซื้อของขวัญให้จริงๆ แต่จุดเด่น

ของ Facebook คือการใช้ชื่อจริง อีเมล์จริง และรูปจริงๆ ของคนนั้นๆ เพื่อใช้ในการสมัคร แม้แต่ความ
พยายามจะใช้ชื่อเล่น นามแฝง หรือว่าต้องการสมัครท้ิงเอาไว้เฉยๆ  เพื่อหลอกคนอื่น เมื่อมีการจับได้จะถูก

ลบ และปัจจุบันก็ถูกลบไปเกือบหมด  เพราะฉะนั้นคําจํากัดความของ Facebook ท่ีดีท่ีสุดคือ “สังคมจริง 
ของคนจริงๆ” ผิดกับเว็บอ่ืนที่ไม่มีตัวตน ล่องลอย และเชื่อถืออะไรไม่ค่อยได้เลย วันนี้ Facebook ล้ําหน้า

เว็บรุ่นพี่อย่าง Hi5, Multiply, Zorpia ไปแล้ว ด้วยความสามารถในการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างดี

เยี่ยม นั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะไปท่ีไหน ก็จะอัพเดทเรื่องราวของเพื่อนๆ  เราท่ีอยู่ท่ัวโลกได้ง่ายดาย ท่ี
สําคัญคือโปรแกรมได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้ว  มาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะต้องการใช้งาน Facebook 

บนมือถือกันแล้ว มาเริ่มต้นใช้งานไปพร้อมๆ กันเลยครับ 

สมัครใช้งาน Facebook 

สําหรับท่านที่ยังไม่มี Facebook สามารถเข้าไปสมัครได้ท่ี http://www.facebook.com/ โดยจะต้องใช้

ชื่อจริง (ควรภาษาอังกษเพื่อง่ายแก่การยอมรับให้สมัครใช้ชื่อนี้ได้) และใช้อีเมล์ท่ีเราใช้งานจริง วันเกิด 
และเพศเท่านั้นเอง จะเห็นได้ว่าง่ายมากสําหรับการสมัคร  แต่ในความจริงแล้วส่ิงท่ียากคือไม่สามารถใช้ส่ิง

แปลกปลอมในชื่อได้ เช่น ISn‟t~ ThIs <3 AnN0YiNg 2 ReAd? ไม่สามารถใช้คําหยาบคําท่ีมี

ความหมาย แม้แต่คําท่ีพาดพิงคนอื่น เช่น WhatPhoneStaffNotCute ก็ไม่สามารถใช้ได้เลย ชื่อแบบนี้มี
แต่โดนแบนเท่านั้น ฟังดูเรื่องมาก แต่ถ้าเราจริงใจ ใช้ชื่อเต็มก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลย การทบทวน

คุณสมบัติจะใช้คนจริงๆ ในการเช็ค และจะมีผลในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้
งานได้เลยทันที แต่การใช้งานบนมือถือจะขอพูดเป็นรายยี่ห้อไปครับ  เพราะแต่ละยี่ห้อลูกเล่นไม่แพ้กัน

เลย 

ส่ิงท่ีมากมายรอเราค้นหาใน Facebook 

เมื่อเข้าไปสู่โลกออนไลน์กับ Facebook แล้วเราจะได้เจออะไรมากมายหลายอย่างมาก จนถึงตอนนี้จะ

เขียนเป็นเล่มหนึ่งก็ยังเขียนได้ไม่หมด เรามาดูคร่าวๆ ว่าในเว็บนี้ทําอะไรได้บ้าง 

• แชตกับเพื่อน สามารถเข้าไปคอมเม้น แชตออนไลน์ เขียนรีวิว โพสรูปให้ ส่งวีดีโอ ส่งเว็บให้ ส่ง
ของขวัญให้เพื่อนได้อย่างอิสระ 

• เล่นเกมกับเพื่อน สามารถเล่นเกมกับเพื่อนได้หลายรูปแบบ เช่น Biggest Brain ดูว่าใครฉลาดกว่ากันใน
กลุ่ม, Restaurant City เปิดร้านอาหารแล้วให้เพื่อนๆ มาช่วยกันสร้างร้านขึ้นมา เป็นต้น 

• ซื้อ-ขาย สามารถท่ีจะขายของอะไรได้หลายอย่างท้ังขายเพื่อเอาเงินในเว็บ  และขายเพื่อเอาเงินจริงๆ 
ผ่านระบบตัดเงินได้ง่ายดาย ใครอยากได้อะไรก็จัดการได้เลย 

• หาเพื่อนใหม่ ถ้าไม่มีเพื่อนเลยก็สามารถค้นหาเพื่อนใหม่ อะไรใหม่ๆ รวมถึงเพื่อนต่างชาติได้ด้วย หารู้

ไม่ว่าเว็บเปิดมาไม่นานแต่มีคนแต่งงานไปจากเว็บหลายคู่แล้วนะ  
• ค้นหาตัวเอง เล่นเกมคนเดียว นอกจากไปทําอะไรกับคนอื่นแล้ว  เรายังเข้าไปเล่นเกมง่ายๆ ท่ีค้นหาว่า

เราคืออะไร เหมาะกับอะไรได้บ้าง แถมผลท่ีได้จากการเล่นยังเอาไปแชร์กับเพื่อนๆ ว่าเราเป็นอย่างไรได้
ด้วย 

มีอะไรบ้างใน Facebook Mobile 

ย่อลงมาอีกนิดกับการเล่นบนมือถือ ปกติแล้วเราสามารถเข้าไปใช้งานผ่านมือถือได้ทันทีผ่านเว็บเวอร์ชั่ น

มือถือ ซึ่งมือถือปกติท่ัวไปสามารถเข้าไปใช้งานได้ทันที โดยการพิมพ์ที่อยู่เว็บ  
http://www.facebook.com เพื่อเข้าไปใช้งาน หลังจากท่ีเข้าใส่รหัสผ่านของตัวเองแล้ว เราสามารถเข้า

ไปดูรูปเพื่อน และอัพเดทข้อความคอมเม้นได้ทันที นั่นคือการเข้าไปใช้งานอย่างง่ายท่ีสุดสําหรับ 

Facebook บนมือถือ แต่ถ้าต้องการใช้งานมากกว่านั้นล่ะก็ มีอีกหลายวิธี  ซึ่งขึ้นอยู่กับมือถือนั้นๆ ว่ารองรับ
การใช้งานแค่ไหน เรามาดูกันว่ามือถือรุ่นต่างๆ เข้า Facebook กันได้อย่างไรบ้าง 

Facebook บนไอโฟน และไอพอตทัช 

เท่าท่ีจําความได้ Facebook บนมือถือในรูปแบบโปรแกรมครั้งแรกท่ีสุดเกิดขึ้นบน iPhone จนถึงตอนนี้ได้
เข้าสู่เวอร์ชั่น 2.0 แล้ว มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไปมาก เรามาดูกันว่า Facebook เวอร์ชั่นไอโฟน

นั้นมีอะไรพิเศษบ้าง 
• สามารถเปิดอ่านข้อความออฟไลน์ได้ โดยท่ีไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต แต่เปิดดูได้เฉพาะข้อ ความ หรือ

เนื้อหาท่ีเคยโหลดมาแล้วเท่านั้น 

• เขย่าเครื่องเพื่อเรียกเนื้อหาใหม่ เราสามารถเขย่าไอโฟนเบาๆ เพื่อทําการอัพเดทเนื้อหาล่าสุดว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใน Facebook ของตัวเอง และเขย่าได้เรื่อยๆ เพื่อดูการอัพเดทได้ตลอดเวลา  

• สามารถโฟสรูปจากในเครื่องไอโฟน หรือกล้องได้อย่างง่ายดาย และได้ครั้งละหลายๆ รูปในเวลา
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เดียวกัน ทําให้การถ่ายรูปแล้วโฟสขึ้นไปในเว็บทําได้ทันทีตลอดเวลาท่ีต้องการ  

• ดูรายละเอียดการคอมเม้น รูปภาพ หรือมีคนเข้ามาคอมเม้นเราได้มากกว่า และกดดูข้อความเก่าๆ ได้
เรื่อยๆ โดยการโหลด “See Older Posts” 

• สามารถจัดการข้อความใหม่ สถานนะ เพื่อนท่ีอยากรู้จกเรา รูปภาพ ฯลฯ ได้ทันทีบนมือถือ  

 

• ระบบการดูรูป และการคอมเม้นในรูปได้สวยงาม  เนื่องมาจากการดูรูปบนไอโฟน สามารถใช้นิ้วลาก ย่อ-
ขยายได้ ทําให้การทําแบบนี้บนโปรแกรม Facebook ก็ทําได้เช่นเดียวกัน 

• มีเมนูภาษาไทย ถ้าทําการเปลี่ยนประเทศท่ีอาศัยอยู่ในไอโฟนเป็นประเทศไทย เมนูบางส่วนของ 
Facebook ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วย 

• แชตกับเพื่อนท่ีกําลังออนไลน์ Facebook อยู่ไม่ว่าจะทางเว็บ หรือทางมือถือได้ทันที  

• ไอโฟนยังมีเกม Biggest Brain ท่ีเชื่อมต่อกับ Facebook เพื่อดึงรายชื่อเพื่อนของเรา เอามาวัดคะแนน
กันเห็นๆ ว่าใครฉลาดกว่ากัน คะแนนท่ีได้จะถูกโพสลงเว็บด้วย 
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จะเห็นได้ว่าจากความท่ีมีในไอโฟนทําให้การใช้งาน Facebook นั้นเกือบจะทําได้มากกว่าคอมพิวเตอร์

เสียอีก โดยเฉพาะไอคอนรูปกล้อง ซึ่งเป็นการถ่ายรูปสดๆ เพื่อโพสลงไปใน Facebook ของตัวเอง ทําให้
การอัพเดทจากเราดูจะเป็นข้อมูลท่ีสดทันใจได้ตลอดเวลาจริงๆ  ผู้ท่ีต้องการโหลดโปรแกรมมาใช้งาน 

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก iTunes หรือเข้าท่ีไอคอน AppStore จากไอโฟนได้ทันที ของฟรีแบบนี้ไม่
ควรพลาดเลยนะครับ 

Facebook บน Windows Mobile 

 
โปรแกรม Facebook ได้ปล่อยมาให้โหลดไปใช้สําหรับโทรศัพท์มือถือประเภท Windows Mobile อย่าง 

HTC, Samsung Omnia และ LG KS20 ได้สักพักหนึ่งแล้ว แต่สําหรับตัวเต็มที่ถือว่าเป็นเวอร์ชั่น  1.07 นั้น
เพิ่งออกมาให้อัพเดทได้ไม่ถึงเดือนเลย เรียกได้ว่าโปรแกรมยังเพิ่งคลอดมาอุ่นๆ ตามหลังไอโฟนมาติดๆ 

เรื่องความสวยงาม และรายละเอียดต่างๆ คงต้องยกให้กับเวอร์ชั่นไอโฟน  แต่สําหรับเวอร์ชั่น Windows 
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Mobile นี้ก็มีหน้าตาท่ีคล้ายกันมาก รวมถึงความสามารถท่ีรองรับด้วย มีอะไรบ้างมาดูกัน  

 

 
• สามารถเข้าไปอัพเดทข้อมูลเพื่อน การคอมเม้น ดูรูปภาพ คอมเม้นรูปภาพได้ แต่การแสดงรายละเอียด

ของคอมเม้นต่างๆ จะไม่มีรายละเอียดมาก รวมไปถึงการให้ของขวัญ ของรางวัล ชวนเล่นเกม จะถูกตัด
ออกไป 

• สามารถใช้งานแชตกับเพื่อน ข้อความส่วนตัว (Inbox) รายการเพื่อน คนที่ขอทําความรู้จัก และข้อมูล

ของตัวเราเองได้ (แต่แก้ไขอะไรไมได)้ 
• ไม่สามารถใช้งานออฟไลน์ได้ ทุกครั้งท่ีใช้โปรแกรมจะต้องต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น  

• การดาวน์โหลดรูปภาพ และการดูรูปภาพจะช้ามาก  การเปลี่ยนรูปจะทําได้โดยการกดลูกศรเพื่อเปลี่ยน
รูปภาพ สามารถคอมเม้นรูปภาพได้ และการแทคว่าตัวเราเองอยู่ในรูปภาพนั้นๆ  แต่ไม่สามารบันทึกรูปภาพ

เก็บไว้ได้ 

• มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรม Album และ HTC Touch 3Dv2 เพื่อใช้งานในการโหลดรูป และการแจ้ง
เตือนเพื่อนท่ีอยู่ในสมุดโทรศัพท์ในกรณีที่มีอีเมล์ตรงกับใน  Facebook ว่าเพื่อนคนนั้นมีเหตุการณ์

อะไรบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นความพยายามในการเอา Facebook มาใช้งานได้จริงกับการใช้งานมือถือท่ัวไป 
จะเห็นได้ว่าถึงแม้ Windows Mobile จะมีความสามารถอะไรมากมาย แต่ก็ยังแพ้การใช้งานบนไอโฟนท่ี

ระบบสภาพแวดล้อมของโปรแกรมนั้นดีกว่ามาก  เช่น การเอากล้องมาใช้งานด้วย การเก็บข้อมูลเพื่ออ่าน
ออฟไลน์ได้ อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งน้อยใจ หาโหลดโปรแกรม Facebook บนมือถือมาใช้งานกันได้ฟรีๆ ท่ี 

http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/facebook.mspx ในรูปแบบของไฟล์ 

.cab เมื่อโหลดมาแล้วให้โอนเข้าในเครื่องมือถือ หรือใช้โปรแกรมเว็บในมือถือดาวน์โหลดมาใส่เครื่องได้
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โดยตรง จากนั้นใช้โปรแกรม Explorer เปิดไฟล์ติดตั้งขึ้นมา หน้าจอจะให้ทําการติดตั้งตามขั้นตอน 

สามารถติดตั้งในการ์ดความจําได้ ถ้าหน่วยความจําในเครื่องไม่มากนัก 

Facebook บน BlackBerry 

 
อีกหนึ่งมือถือท่ีค่อนข้างดังในช่วงนี้ เพราะจุดเด่นในเรื่องของอีเมล์ท่ีมีประสิทธิภาพมาก สามารถใช้งาน

อีเมล์ได้ทันทีเหมือนกับว่าเป็น SMS อันหนึ่งเลย รวมไปถึงการใช้งานแชตต่างๆ เช่น MSN, Yahoo ก็ถูก

พัฒนามาใช้งานกับ BlackBerry ด้วย สําหรับโปรแกรม Facebook บน BlackBerry นี้จะถูกใส่เข้ามาใน
เครื่องรุ่นใหม่ๆ มาแล้ว เช่น Blackberry Strom ทําให้เราใช้งานแชตได้ทันที แต่ข้อเสียของ BlackBerry 

ก็คือเราต้องเอาไปทําการอัพเดทภาษาไทยเข้าไป แต่ถึงแม้ว่าจะมีภาษาไทยให้ใช้งานได้ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าในตัวโปรแกรม Facebook บน BlackBerry จะมีภาษาไทยแต่อย่างไร เรามาดูลูกเลนท่ี

น่าสนใจใน BlackBerry กัน 

• โปรแกรมแชต และการอัพเดทตลอดเวลา ทุกครั้งท่ีมีการอัพเดทจากเพื่อน  มีคนคอมเม้นมา หรือมีการ
เข้ามาแชตกับคุณ โทรศัพท์จะมีการแจ้งเตือนให้ทันทีว่ามีข้อความ หรือมีการอัพเดทอะไรบ้าง  จุดเด่นนี้

คือส่ิงท่ีแข็งแกร่งมากใน BlackBerry 
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• สามารถใช้งานอัพเดท ดูรูป โพสรูปภาพต่างๆ ได้เหมือนกับในเว็บ รวมไปถึงการเข้าไปคอมเม้น ตอบ

กลับ หาเพื่อน ดูรายละเอียดเพื่อนต่างๆ ว่ามีใครอัพเดทได้ทันที 

• โทรศัพท์จะมีสถานนะออนไลน์ตลอดเวลา ทําให้การใช้งาน BlackBerry นั้นใช้งานได้ง่าย และอัพเดท
ได้ตลอดเวลาด้วย 

สําหรับท่านที่ต้องการใช้งานในส่วนนี้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Facebook ได้ท่ี 
http://www.facebook.com/BlackBerry ซึ่งตอนนี้มีเวอร์ชั่น 1.6 ออกมาแล้ว ต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้

งาน BalckBerry อีกที เพราะข้อมูลของ BlackBerry จะเป็นการส่งเข้ามาโดยตรงยังมือถือได้เลย  แต่อย่า

ลืมตรวจสอบก่อนนะครับว่าในเครื่องมีโปรแกรมนี้อยู่แล้ว 
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Facebook บนมือถืออื่นๆ 

 
ส่ิงท่ีน่าท่ึงคือ Facebook ยังไม่หยุดท่ีจะพัฒนาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ นอกจากมือถือรุ่นเด่นๆ ท่ีรอบรับการ
ใช้งานแล้ว ยังมีมือถืออีกมากมาย รวมไปถึงเครื่องเล่นเพลงต่างๆ ท่ีมี Wifi ก็เริ่มจะมีโปรแกรม Facebook 

กันบ้างแล้ว อาทิ Zune HD ท่ีกําลังจะออกในเร็วๆ นี้ รวมไปถึงเครื่องเล่นเกมด้วย เช่น XBOX ท่ีจะมี 
Facebook เอาไว้เป็นสมุดรวมรายชื่อคนเล่นเกมด้วยกันได้ด้วย  

ส่วนมือถือท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ Nokia N97 ซึ่งเป็นมือถือรุ่นล่าสุดจากโนเกียท่ีเน้นการแชต การใช้งาน

อีเมล์ ได้มีการจับเอา Facebook มาใส่ในหน้าจอแรกของมือถือเลย นั่นหมายความว่ากําลังจะมีการรองรับ
กับมือถือ Nokia รุ่นนี้ด้วย รวมไปถึง LG Arena ท่ีมีหน้าจอสวยงาม ก็แว่วๆ ว่าจะมีโปรแกรม Facebook 

มาให้ใช้งานกันด้วย 

และท้ังหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของ Facebook ท่ีอยากจะอัพเดทให้ผู้อ่าน What Phone ได้เริ่มรู้จัก 

และเรียนรู้การใช้งานกัน เพราะในวันนี้ Facebook ได้บุกเข้ามาในมือถือได้อย่างเต็มตัวแล้ว  ต่อไปมือถือ
เครื่องใหม่ทุกรุ่นจะต้องมี Facebook ก็เป็นไปได้ หรือว่านี้จะเป็นสังคมออนไลน์ตัวใหม่ล่าสุดท่ีเข้าถึงทุก

คน ทุกอุปกรณ์ ได้อย่างแท้จริง/nAtz 
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