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หัวข้อ ช่องบันทึกข้อมูล 

ชื่อองค์ความรู้ 
 

คุณเหน็ผมกเ็หน็ รู้จัก LINE App ทุกซอกทุกมุม เพ่ือจะได้ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือให้ทราบวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE บนโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน 
อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ 

รูปแบบองค์ความรู้     ประเด็น         กระบวนการ     /   วิธีการ        ข้ันตอน         ผลท่ีได้ 
รายละเอียด 
 

ประวัติ 

         Line เป็นโปรแกรมประยุกต์ของบริษัท NHN Japan เปิดให้บริการครั้งแรก
เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2554 หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและตามมาด้วย   
ซึนามิถล่มเมืองเซ็นได ประเทศญ่ีปุ่น   
        LINE หรือ ภาษาไทย เรียกว่า "ไลน์" เป็นแอพพลิเคชั่นในมือถือ ท่ีสามารถส่ง
ข้อความ โทร โดยผ่านมือถือประเภทสมาร์ทโฟน และจําเป็นต้องเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต การใช้บริการไม่เสียค่าบริการใดๆ (แต่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต) แต่จะมี
บริการ ให้ซ้ือสต๊ิกเกอร์ เพ่ิมอัตรสในการสนทนา แอพพลิเคชั่นไลน์รองรับ OS บน
มือถือหลาย OS เช่น Android , iOS (iPhone , iPad และอ่ืนๆ) ,Windows 
Phone , BlackBerry  รวมถึงคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ ไม่ว่าจะเป็น Windows 
หรือ Mac ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อของ LINE On PC นั้นเอง 
การติดตัง้โปรแกรม LINE สําหรับโทรศัพทมือถือ:  

      - สําหรับระบบปฏิบัติการ Android  
คุณสามารถดาวโหลดโปรแกรมผ่านช่อง 
ทาง Google Play 
      - สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS คุณ 
สามารถดาวโหลดโปรแกรมผ่านช่องทาง  
App Store 
   - สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows  

Phone คุณสามารถดาวโหลดโปรแกรม 
ผ่านช่องทาง Marketplace 
      - สําหรับระบบปฏิบัติการ BlackBerry คุณสามารถดาวโหลดโปรแกรมผ่าน
ช่องทาง BlackBerry App World 
การตัง้ชื่อแทนตัวเอง Display Name และ User ID: 

       1. หลังจากติดต้ัง LINE เสร็จแล้ว ข้ันตอนต่อไปผู้ใช้ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ
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เพ่ือใช้ลงทะเบียนและใช้ยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของเบอร์ท่ีแท้จริง ผ่านข้อความ
ตัวเลข 4 ตัว ท่ีถูกส่งมา 
       2. โปรแกรมจะให้คุณกรอกชื่อท่ีจะใช้คุยกับเพ่ือน (Display Name) และให้
คุณเลือกว่าจะค้นหาเพ่ือนโดยใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของคุณหรือไม่ หาก
คุณยินดีให้ใช้ ก็คลิกตกลง 
       3. Display Name เป็นเพียงชื่อแทนตัวเวลาคุยกับเพ่ือนเท่านั้น ไม่สามารถ
นํามาใช้สืบค้นข้อมูลเหมือน User ID ได้ ดังนั้นเราต้องเข้าไปลงทะเบียน User ID 
ผ่านการต้ังค่าดังนี้ 
             3.1 ท่ีหน้าจอหลักมุมล่างขวาสุด คลิกเลือกเมนู Settings และเลือก 
Profile 
             3.2 หน้า Profile สามารถต้ังค่าส่วนตัว ดังนี้ Display Name คลิกชื่อท่ี
ใช้ในการคุย What's Up  สถานะท่ีอยากจะบอกเพ่ือนว่าคุณกําลังคิดทําอะไร และ 
User ID หากคุณยังไม่ลงทะเบียนจะข้ึนว่า Not set ให้คุณคลิกเข้าไปต้ัง User ID 
ได้เลย แต่มีข้อแม้ว่าห้ามเว้นวรรค และห้ามซํ้ากับใคร 
             3.3 ชื่อ User ID ท่ีคุณต้ังเรียบร้อยแล้ว สามารถนําไปบอกเพ่ือนให้ค้นหา
ชื่อคุณผ่านเมนู Add Friends และเลือก Search by ID โดยให้กรอกชื่อ User ID ท่ี
ต้องการค้นหา 
การลงทะเบียนอีเมลเพ่ือใชงาน LINE บน เคร่ืองคอมพิวเตอร PC: 

        1. ท่ีหน้าหลัก เลือกเมนู Settings และเลือก Email Registration เลือก
กรอกอีเมลและรหัสผ่านท่ีต้องการใช้งาน หลังลงทะเบียนจะได้รับอีเมลจาก LINE 
เพ่ือยืนยันการขอใช้งาน 
        2. การติดต้ังโปรแกรม LINE สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ 
Windows และ MacOS: (เฉพาะผู้ใช้ท่ีเคยลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือและ
ลงทะเบียนอีเมล์แล้ว) สามารถดาวโหลดโปรแกรม ผ่านเว็บไซต์ 
http://line.naver.jp/en/ 
        3. เม่ือลงโปรแกรม  LINE ตามข้ันตอนท่ีปรากฏ ให้ Login เข้าโปรแกรมโดย
ใช้อีเมลและรหัสผ่านท่ีต้ังไว้ 
การใชงานเบื้องตน:  

        1. เลือกชื่อเพ่ือนท่ีต้องการติดต่อในเมนู Friends เลอืกเมนูส่งข้อความ 
ถ่ายรูปหรือส่งไฟล์ดังนี้ 
          1.1   Choose a Photo ส่งรูปภาพท่ีจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลในโทรศัพท์ 
          1.2   Camera ถ่ายรูปภาพใหม่เพ่ือส่งให้เพ่ือน 
          1.3   Choose a Video ส่งวีดีโอ 
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          1.4   Audio Message ส่งข้อความเสียง 
          1.5   Share Location แชร์ท่ีอยู่ปัจจุบันของคุณ 
          1.6   Contact Info ส่งต่อรายชื่อเพ่ือนของคุณให้คู่สนทนา 
        2.  คุณสามารถโทรศัพท์ ส่งไฟล์ภาพและเสียง รวมถึงส่งข้อความผ่าน
โปรแกรม LINE ท่ีติดต้ังไว้ในเครื่องโทรศัพท์ได้ แต่ถ้าเป็นการใช้งานโปรแกรม LINE 
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถส่งข้อความและรูปภาพได้เพียงอย่างเดียว 
รายไดจากแอพพิเคชั่น LINE ของบริษัทผูผลิต  LINE มีรายได้จาก 2 ส่วน คือ  
         1) การขาย Sticker (สต๊ิกเกอร์) ใหักับผู้ใช้ ท่ีต้องการสต๊ิกเกอร์เพ่ิมเติมท่ี
สวย และไม่เหมือนใคร  
         2) เปิดให้บริษัทต่างๆ หรือบุคลต่างๆ ลงทะเบียน ID แบบ Official เพ่ือ   
โปรโมท หรือเป็นแฟนคลับ โดยมีการคิดค่าบริการลงทะเบียนแบบ Official (ท่ีเป็น
ทางการ) และหากต้องการให้สมาชิก ท่ีรับเพ่ือน Official ของ ID นั้นๆ มีสต๊ิกเกอร์
ให้ดาวน์โหลดได้ ก็ต้องเสียค่าบริการเพ่ิมให้กับไลน์ สําหรับคนท่ัวๆไปท่ีไม่ได้เป็นท้ัง
สองแบบ ก็สามารถเล่นไลน์ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน 
แอพพลิเคชั่น ท่ีเหมือน LINE 

         จริงๆแล้วมีแอพพลิเคชั่นมากมายท่ีเป็นแอพพลิเคชั่นท่ีให้บริการแบบ LINE 
โดยแอพพลิเคชั่นท่ีได้รับความนิยม มีดังนี้  WhatsApp Messenger , Viber ,  
KakaoTalk   , Tango , Wechat 

-LINE ไม่มีเมนู ลบ เพ่ือน 
         ไลน์เป็นอีกแอพฯ ท่ีไม่มีเมนูลบเพ่ือน หากเราแอด ไปแล้วจะไม่สามารถลบ
ได้ นอกจากเปลี่ยน ID ใหม่  สิ่งท่ีทําได้แน่นอนคือ การซ่อนเพ่ือน หากมี list ของ
เพ่ือนมากเกินไป หรือการกีดกัน หากไม่ต้องการให้บุคลดังกล่าวยุ่งกับเราอีกต่อไป 
-การย้าย LINE 
        1. ท่านท่ีใช้ Line แล้วต้องการจะเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยน SIM ใหม่ ท่าน
ควรจะลงทะเบียน Email ใน More-->Setting-->Account-->Email  ลงทะเบียน
ด้วย Email รอตอบกลับว่าสําเร็จเม่ือลง Line ด้วยเครื่องหรือเบอร์ใหม่ให้เลือก
ลงทะเบียนด้วย Email ท่ีเราลงไว้ในเครื่องเก่า ข้อมูลเพ่ือน ๆ และการเป็นสมาชิก
ในกลุ่มเดิมจะกลับมาเหมือนเดิม 
       2. การลงทะเบียน Line หมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชีเดียวกันมากกว่า 1 
เครื่องจะทําไม่ได้ หากใช้ข้อมูลเดิมลงเครื่องท่ีสอง ข้อมูลในเครื่องแรกจะถูกยกเลิก
โดยอัตโนมัติ ยกเว้นเรานํา Email ท่ีลงทะเบียนไว้ไปลงชื่อเข้าใช้ใน Computer PC 
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Tip การใช LINE 
 

      -เราสามารถต้ังค่าการเตือนหรือปิดเสียงของ Line ได้ท้ังเป็นบุคคลหรือกลุ่มท่ี
เราเป็นสมาชิก ด้วยการเข้าไปต้ังท่ี Setting  --> Notification 
     - เราสามารถติดต้ังและใช้งาน Line ของเราบน iPad เช่นเดียวกับบน iPhone 
เพียงแต่เราต้องมีมือถือท่ีจะคอยรับรหัสท่ีใช้ในการลงทะเบียน ซ่ึงไม่เคยใช้มาก่อน 
ซ่ึงการใช้งานบน iPad จะดีมาก ๆ สําหรับคนท่ีใช้ Line บ่อย ๆ 
     - เม่ือเราลง Line ในมือถือแล้วควรจะต้ังค่า Line ID เพ่ือสะดวกสําหรับให้
เพ่ือน ๆ ท่ีเริ่มใช้ Line  ค้นหาเราเจอได้ง่ายข้ึน โดยเข้าไปท่ี More-->Settings--
>Profile 
     - หากท่าต้องการจะลบกลุ่ม Line ท่ีท่านเป็นสมาชิกอยู่ ให้เลือกกลุ่มนั้นท่ี Tab 
แรก คลิกท่ีไอค่อนรูปเฟือง เลือก Edit group หลังจากนั้นให้เลือกสมาชิกท่ีละคน
แล้วเลือก Delete คนสุดท้ายคือตัวท่านเองให้คลิกท่ีรูปเฟืองแล้วเลือก Leave this  
group 
     - การซ้ือสติกเกอร์จ่ายครั้งเดียวเล่นได้หลายเครื่อง แต่สติกเกอร์ท่ีเคยลดราคา
หรือฟรี ดูให้ดีว่าเขาให้ฟรีถึงเม่ือไร และถ้าดาวโหลดแล้วตอนหลังมันข้ึนราคาถ้า
โหลดซํ้าต้องจ่ายเงิน 
    - เราควรต้ังค่า Email และรหัส Line ไว้ใน More-->Settings-->Account ซ่ึง
จะทําให้เราสะดวกเวลาย้ายเครื่อง เปลี่ยนเบอร์ ชื่อเพ่ือนต่าง ๆ จะยังคงอยู่หากเรา
ใช้อีเมลท่ีเราต้ังค่าไว้ในการลงทะเบียนเครื่องหรือเบอร์ใหม่ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง
คือเราสามารถนําอีเมลท่ีเราต้ังไว้ไปใช้กับ Line ท่ีเราติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Windows ท่ีมีความสามารถเพ่ิมเติมคือส่งไฟล์ MS Offices หรือ PDF ไปให้เพ่ือน 
ๆ ท่ีใช้ Line บนมือถือเปิดอ่านได้ 
     - ท่านท่ีอ่านตลกหรือข้อความยาว ๆ จากเพ่ือน ๆ ท่ีส่งมาใน Line แล้วอยากจะ
ส่งต่อให้กดแช่ท่ีข้อความยาว ๆ นั้น จะมีไอค่อนโผล่ข้ึนมาให้เลือก Copy จากนั้น
หากต้องการจะส่งต่อให้เพ่ือนหรือกลุ่มอ่ืนใน Line ให้เปิดเพ่ือนคนนั้นกดแช่ในกล่อง
ข้อความแล้วกดไอค่อน วาง/Paste แล้วส่งได้เลย 
    - ข้อความหรือภาพท่ีส่งให้เพ่ือนไปแล้ว ไม่สามารถเอาคืนหรือลบกลับได้ ดังนั้น
ก่อนส่งข้อความหรือภาพท่ีไม่เป็นท่ีนิยมต่อส่วนรวมควรดูชื่อเพ่ือนหรือกลุ่มให้แน่ใจ
เสียก่อน 
    - กลุ่มท่ีสร้างข้ึนจะมีสมาชิกในกลุ่มรวมกับสมาชิกท่ีเชิญแล้วยังไม่เข้ากลุ่ม ได้ไม่
เกิน 99 คน 
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    - การส่งสต๊ิกเกอร์หรือภาพจํานวนมากเข้าไปยังกลุ่ม Line โดยไม่มีความสัมพันธ์
กับวัตถุประสงค์การต้ังกลุ่มอาจจะก่อความเดือดร้อนรําคาญ และทําให้ข้อความ
สําคัญของกลุ่มจมหายไปได้ 
    - ถ้าเป็นไปได้ควรใส่ภาพถ่ายของตนเอง รวมท้ังชื่อจริงใน Profile เพ่ือให้คนท่ีรับ
เป็นเพ่ือนไม่ต้องลังเลท่ีจะรับเป็นเพ่ือน หรือรับเข้ากลุ่ม 
    - Line ใน Smart Phone ไม่เพียงแต่ส่งข้อความ ภาพ หรือ สต๊ิกเกอร์ได้เท่านั้น 
ยังส่งท่ีอยู่ปัจจุบันของเรา เสียงพูด ท่ีติดต่อในสมุดโทรศัพท์ และภาพวิดีโอสั้น ๆ ได้
อีกด้วย ถ้าต้องการส่งให้เลือกเครื่องหมาย + ท่ีหน้าจอกลาง ๆ ด้านซ้ายมือใน
หน้าต่างท่ีกําลัง Chat 
     - เราสามารถบันทึกการสนทนาระหว่างเพ่ือนหรือท่ีคุยกันในห้องเป็นไฟล์ .txt  
แล้วส่งให้เพ่ือนทางอีเมลหรือนําไป Copy แชร์ใน Facebook หรือ Social Media 
อ่ืน ให้เพ่ือน ๆ ท่ีไม่ได้เล่น Line ได้ติดตามข้อมูลได้โดยจิ้มท่ีไอค่อนกระดาษด้าน
กลาง ๆ บนของหน้าต่างท่ีคุย เลือก Setting เลือก Export History เลือกว่าจะส่ง
ทางอีเมล (.txt) หรือเลือกท่ีจะเปิดด้วย App อ่ืน ๆ 
     - ตอนกลางคืนเราสามารถต้ังให้  Line ปิดเสียงและการเตือนท้ังหมดและเปิด
การเตือนอัตโนมัติตอน 8 โมงเช้า ด้วยการเข้าไปต้ังค่าท่ี More-->Settings--
>Notifications-->Notifications on-->Mute-->Mute until 8 AM หรือหากใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ต้องการให้ปิดเสียงเพียง 1 ชั่วโมง ให้เลือก Mute 1  Hour 
     - ท่านท่ีไม่มี Smartphone แต่มีเบอร์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC สามารถ
ติดต้ังและใช้งาน Line  ได้ โดยให้เพ่ือนมี smartphone ลงทะเบียนให้ แล้วให้
ลงทะเบียนอีเมลของตนเองเพ่ือท่ีจะนํามา Login ของ Line บน PC 
 

แหล่งสืบค้นองค์ความรู้ www.sisaket.doae.go.th/  สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ /กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ  

ผู้รับผิดชอบ นายสุริยา  บุญเย็น  (นวส.ปฏบัิติการ) เบอร์โทรศัพท์ 085-312-5070 
วันท่ีเผยแพร่องค์ความรู้ 10/01/2557 
ภาคผนวก  
 


