
LINE LOVER

ฉบับสมบูรณ 

ครบทุกการใชงานในเลมเดียว

ไมตองอานเลมอ�น!! 

   

ใชไดกับ

ต
ัว
อ
ย
่าง
 



Chapter 1 เริ่มทำ�คว�มรู้จักกับ LINE 

•	นี่หรือคือ	LINE	............................................................................ 17

•	 เป็นมายังไงถึงได้มา	LINE	กัน	....................................................... 18

•	 เส้นทางของ	LINE	........................................................................ 19

•	 ใครๆ	ก็ใช	้LINE	........................................................................... 21

	 ตัวอย่างฟังก์ชั่นใหม่ๆ	ของไลน	์ที่จะเปิดตัวในปี	2556	................. 23

	 LINE	Game	ใหม่ๆ	ที่จะเปิดตัวในปี	2556	................................... 26

•	คุณสมบัติเด่นของ	LINE	............................................................... 27

	 จุดเด่นอื่นๆ	............................................................................... 32

Chapter 2 ด�วน์โหลด LINE ม�เล่นกันเถอะ 

•	ดาวน์โหลดบนอุปกรณ์โทรศัพท์	.................................................... 36

	 ถ้าใช้อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการไอโอเอส	........................................ 36

	 ถ้าใช้อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด	์................................... 36

	 ถ้าใช้อุปกรณ์ระบบวินโดวส์โฟน	.................................................. 36

	 ถ้าใช้อุปกรณ์ระบบแบล็คเบอร์รี	่.................................................. 36

•	ดาวน์โหลดบนเครื่อง	PC	.............................................................. 37

Chapter 3 ขึ้นทะเบียนเป็นพลเมือง LINE 

•	ลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์	................................................ 42
ต
ัว
อ
ย
่าง
 



•	ลงทะเบียนผ่านอีเมล์	................................................................... 47

	 เปลี่ยนบัญชีอีเมล์	...................................................................... 50

	 เปลี่ยนรหัสผ่าน	......................................................................... 50

	 ยกเลิกการลงทะเบียนผ่านอีเมล์	.................................................. 51

•	ลงทะเบียนผ่าน	Facebook	........................................................... 52

•	ข้อควรระวังในการลงทะเบียนไลน์	................................................ 55

•	ป้องกันการถูกแอบดู	LINE	ด้วยการตั้ง	Passcode	......................... 56

	 เปลี่ยนรหัส	Passcode	............................................................... 59

Chapter 4 เริ่มห�เพื่อนเม�้ท์ใน Friend 

หน้าจอ	Add	Friends	....................................................................... 62

•	การเพิ่มเพื่อนแบบอัตโนมัติ	.......................................................... 63

•	การเพิ่มเพื่อนผ่านช่องทางต่างๆ	.................................................. 64

	 Contacts	................................................................................... 64

	 QR	Code	.................................................................................. 66

	 Shake	it!	................................................................................... 68

	 Add	a	Friend	by	ID	................................................................... 68

หน้าจอ	My	Profile	.......................................................................... 70

หน้าจอ	Friends	.............................................................................. 72

ต
ัว
อ
ย
่าง
 



เริ่มทําความรูจัก

กับ LINE 

ต
ัว
อ
ย
่าง
 



นี่Ëรือคือ LINE

“สุดยอดโปรแกรมแชตแห่งป” คือ คำานิยามที่คงจะไม่เป็นการโฆษณา

เกินจริงจนเกินไปนักของโปรแกรมแชตที่ชื่ อ “ไลน์” (LINE) ท่ีม่ันใจได้เลยว่า 

สมาร์ทโฟนทุกเครื่ องจะต้องมีติดเครื่ องไว้ เปรียบได้กับ “แอพพลิเคช่ันสามัญ

ประจำาเครื่ อง” กันเลยทีเดียว ไลน์เป็นโปรแกรมแชตแนวใหม่ ที่ช่วยให้ผู้ ใช้

สามารถส่งข้อความหากัน ส่งรูปภาพ อีโมติคอน สติ๊กเกอร์ หรือแม้แต่โทรหากัน

แบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไลน์ก็ทำาได้นะ (บอกแล้วว่า ไม่ใช่แค่เล่นๆ) 

ใครรู้บ้างว่า จริงๆ แล้ว LINE ถือสัญชาติอะไรเอ่ย?? มาๆๆ ผู้เขียนจะเฉลย

ให้ฟัง… แอพสุดฮิตแห่งยุค IT ที่ชื่ อ LINE ได้รับก�รพัฒน�จ�กบริษัท Naver 

Japan ทีเ่ปน็บริษทัในเครอืของบรษิทั NHN Japan โดยบรษิทั NHN Japan เปน็

บริษัทสัญชาติเกาหลี เพราะมีผู้ก่อตั้งเป็นชาวเกาหลีชื่ อ Mr. Lee Hae Jin แต่มี

สำานักงานอยู่ที่เขตชินากาว่า เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน และมีทีมงานเป็นชาว

ญี่ปุนทั้งหมด สรุปแล้วก็คือ LINE เป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุนอย่�งแท้จริง เอ้า!! 

สาวกไลน์ทุกคน ทักทายเป็นภาษาญี่ปุนพร้อมกัน O-Hi-Yo!!
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เ»šนมายังไงถÖงได้มา LINE กัน 

แอพพลิเคชั่นสื่ อสารที่ผู้ ใช้สามารถโทรและส่งข้อความ รวมถึงสติ๊กเกอร์

น่ารักๆ (พลาดไม่ได้เลยละกับแอพนี้) หากันแบบฟรีได้มากเท่าที่คุณต้องการและ

สามารถส่งได้จากทุกที่ทุกเวลา (เท่าที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ^^) อย่าง LINE มี

จุดเริ่มต้นมาจากความคิดที่ง่ายแสนง่ายคือ “เร�จะมีเครือข่�ยสังคมออนไลน์

อันใหม่อีกอันไม่ได้เหรอ” และ “จริงๆ แล้วคนเร�ต้องก�รก�รติดต่อสื่ อส�ร

ที่เป็นส่วนตัวภ�ยในกลุ่มเพื่ อนๆ ม�กกว่�” ประกอบกับเมื่ อเดือนมีนาคม 2544 

ที่ประเทศญี่ปุนได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ประมาณ 9 ริกเตอร์ ทำาให้

มีคลื่ นยักษ์สึนามิพัดถล่มชายฝัง มีผู้ประสบภัยและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหลาย

หมื่ นคน จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้การสื่ อสารแบบ Voice ในพื้นที่ประสบภัย

พิบัติถูกตัดขาด ไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงาน Naver Japan ก็เล็งเห็นแล้วว่า นี่

แหละ เวลาที่สมควรแล้วที่ต้องสร้างการติดต่อสื่ อสารแบบใหม่ขึ้นมา นั่นคือ การ

สื่ อสารผ่าน Data ซึ่งในขณะนั้นยังคงใช้งานได้อยู่ เพื่ อให้ผู้คนได้ติดต่อถามไถ่

และให้กำาลังใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์เลวร้ายเช่นนั้น ทีมงานนักวิจัยของ 

Naver ได้เห็นชาวญี่ปุนมากมายต้องต่อคิวเข้าแถว (Line Up) แบบยาวเหยียด

เพื่ อรอใชบ้ริการตู้ โทรศพัท์สาธารณะทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษใหส้ามารถใชง้านได้

แม้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ จึงปิงไอเดียการตั้งชื่ อการสื่ อสารแบบใหม่นี้ขึ้น ในเมื่ อ

ผู้คนเข้าแถว (Line Up) กันเพื่ อโทรศัพท์ งั้นก็สร้าง “LINE” ขึ้นมาให้ ใช้สำาหรับ

ติดต่อสื่ อสารกันเลยดีกว่า ไลน์จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้นเมื่ อวันที่ 23 มิถุน�ยน 2554 

และไดรั้บความนยิมอยา่งรวดเรว็และแพรห่ลายจนไดร้บัการดาวน์โหลดจากผู้ ใช้

สมาร์ทโฟนไปมากกว่า 30 ล้านครั้งในระยะเวลาประมาณเพียง 10 เดือน 

18

ต
ัว
อ
ย
่าง
 



LINE Game ใหม่ๆ ที่จะเปดตัวในป 2556 

LINE FISH ISLAND 

LINE IRONSLAM

LINE Let’s Golf!

LINE Modoo Marble 

LINE Nutlings Tournament 

LINE Puzzle Bobble 

LINE Rainbow Chaser 

LINE REVENANT GATE 

LINE Shake Spears! 
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คุณสมบัติเด่นของ LINE 

จากการพัฒนาด้านการใช้งานอย่างก้าวกระโดดของไลน์ทำาให้ไลน์สามารถ

ยกระดับขีดความสามารถจากแอพพลิเคชั่นเพ่ือการสื่อสารธรรมดาให้กลาย

มาเป็นเครือข่ายสังคมย่อยๆ ที่ผู้คนสามารถแชร์ข้อมูล ความรู้สึก เหตุการณ์

กันอย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย เรียกได้ว่า แค่มีไลน์เพียงหนึ่งแอพใน

สมาร์ทโฟนหรือเครื่องพีซีของคุณ คุณก็สามารถโทร ส่งข้อความ แชร์รูป แชร์

วิดีโอ หาเพื่อนๆ หรือคนที่คุณรักแบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้แล้ว และล่าสุด 

ไลน์ก็ได้เปิดตัวฟังก์ชั่น “Free Video Call” อีกด้วย นอกจากนี้ ไลน์ยังได้เพิ่ม

ฟังก์ชั่น Timeline ที่ให้ผู้ ใช้สามารถแบ่งปันเรื่องราว รูปภาพ หรือบรรยายความ

รู้สึกผ่านรูปสติ๊กเกอร์ คลิปวิดีโอต่างๆ โดยเพื่อนๆ ก็สามารถเข้ามากด Like หรือ

ให้คอมเม้นท์ต่างๆ กับผู้ ใช้เพื่อเป็นการโต้ตอบได้ เรียกได้ว่า ไลน์พยายามหาข้อ

ดอ้ยของตนเองทีย่งัมไีมเ่ทา่กบัแอพพลิเคชัน่สื่อสารอื่น และนำามาพฒันาใหเ้หมาะ

กับตนเอง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ ใช้ ให้ตรงจุดท่ีสุดโดยไม่ละท้ิงจุด

ประสงคห์ลักของไลน์ น่ันคือ การตดิตอ่สื่อสารท่ีเป็นสว่นตวัในกลุม่เพื่อนๆ นัน่เอง

จุดเด่นที่ทำ�ให้ไลน์กล�ยม�เป็นที่นิยม

แอพโหลดฟรี ไลน์เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดได้แบบฟรีๆ ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัด ไม่ต้องเติมเงินให้วุ่นวาย นอกเสียจากการเสียเงินซื้อ

สติ๊กเกอร์ลายพิเศษต่างๆ (แต่หลังๆ มานี้ไลน์ก็เปิดตัวสติ๊กเกอร์ฟรีเยอะเหมือน

กันนะ ^^) จากข้อนี้ก็ทำาให้ไลน์เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ ใช้และกระตุ้นแรงจูงใจในการ

ดาวน์โหลดมากขึน้ เพราะผู้ ใช้ไมต่้องเสยีคา่ใชจ้่ายอย่างใดเลย แตไ่ด้การสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมาใช้งาน
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แอพส่งข้อคว�มและโทรฟรี ผู้ ใช้สามารถใช้ไลน์ส่งข้อความหรือโทรหาเพื่ อน

หรือคนที่คุณรักได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา แค่คุณและคู่สายอยู่ในพื้นท่ีท่ีสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต (EDGE, 3G หรือ Wi-Fi) เพียงเท่านี้คุณก็สามารถส่งข้อความหรือ

โทรหาคู่สายผ่านไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

แอพส่งสติ๊กเกอร ์จริงอยู่ว่าแอพแชตกับอีโมติคอนเป็นของคู่กัน เพราะบางครั้ง

ผู้ ใช้ก็ไม่อยากจะพิมพ์ข้อความยาวๆ แต่เลือกส่งอีโมติคอนแสดงอารมณ์ต่างๆ 

เช่น ดีใจ เสียใจ ตลก ขอโทษ โกรธ โมโห หรืออื่ นๆ ซึ่งไลน์ก็ไม่ได้จำาเจอยู่กับ

อิโมติคอนที่เป็นรูปเล็กๆ มีอารมณ์ให้แสดงออกไม่กี่แบบเท่านั้น เพราะไลน์ได้

สร้างสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนที่เป็นลักษณะเฉพาะของไลน์เท่านั้น เรียกได้ว่า ถ้าส่ง

สติ๊กเกอร์ลายแบบนี้ ก็รู้ทันทีว่าเป็นการส่งมาจากไลน์ โดยสติ๊กเกอร์ของไลน์มี

ขนาดใหญ่กว่า สวยกว่า หลากหลายกว่า ครบทุกอารมณ์มากกว่า และมีทั้งแบบ

ฟรี ไม่ต้องเสียเงินดาวน์โหลด และแบบที่ต้องเสียเงินดาวน์โหลด 

แอพใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติก�ร จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสำาคัญที่ทำาให้ไลน์สามารถ

ครองใจผู้ ใช้ได้ ในตลาดวงกว้าง เพราะไลน์ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้

งานกับระบบปฏิบัติการทุกระบบ นับตั้งแต่ไอโอเอส แอนดรอยด์ แบล็คเบอร์รี่ 

วินโดวส์โฟน หรือแม้แต่เครื่ องพีซีทั้งแบบวินโดวส์หรือแมคอินทอชก็สามารถใช้

ไลน์ได้ทั้งหมดเลย เรียกได้ว่า ไม่ว่าคุณจะมีสมาร์ทโฟนหรือเครื่ องพีซีแบบไหน 

หากคุณต้องการเล่นไลน์กับเพื่ อนๆ ทั้งหมดที่คุณต้องทำาก็แค่ดาวน์โหลดมาลง

เครื่ องซะ ก็เท่านั้นเอง
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แอพอพัเดต ไลนม์กีารพัฒนาตวัแอพพลิเคชัน่เองอยูอ่ยา่งตอ่เนื่ องและสม่ำาเสมอ 

โดยบางการอพัเดตเปน็การปดิและซอ่มแซมชอ่งโหวต่า่งๆ ของตวัแอพเองทีอ่าจ

จะเกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุของแอพเด้งต่างๆ อาทิ ส่งข้อความแล้วไม่ไป หรือไม่ขึ้น

โชวข้์อความทีอ่า่นแลว้ และบางการอัพเดตกเ็ป็นการเพิม่ฟงักช่ั์นใหม่ๆ  ขึน้มาเพื่ อ

เป็นการเพิม่ขีดความสามารถของตวัแอพเพื่ อใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของผู้ ใช้

ให้ได้มากที่สุด เพื่ อให้ได้ความแปลกใหม่และครองใจผู้ ใช้ ให้มากที่สุด 

แอพโปรโมต เทคนิคการโปรโมตของไลน์ในแง่ของผู้บริหารสินค้าหรือบริการ

ต่างๆ เรียกได้ว่า เป็นการโปรโมตที่ทรงอานุภาพและมีความเป็นไปได้ ในการยึด

ครองตลาดได้เปน็อยา่งมาก เพราะไลน์มเีทคนิคตา่งๆ ในการเจาะลกึเพื่ อใหเ้ขา้ถงึ

กลุม่เปาหมายและสร้างความเป็นเอกลักษณ์โดดเดน่ใหก้บัแบรนดท์ีท่ำาการโปรโมต

จนสามารถดึงดูด จูงใจ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ ใช้ได้เป็นอย่างมาก
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