
 

 
ภาพที่ 1 หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ http://www.flickr.com/ 

 เป็นเว็บไซต์ทีม่ีต้นก าเนิดจากแคนาดาในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งบริษัท Ludicorp ที่สร้าง 
flickr นี้เป็นบริษัทที่ท าเกมออนไลน์มาก่อน ในตอนแรกนั้นทางบริษัทฯ จะเน้นไปทีห่้องสนทนา (Chat 
Room) ที่สามารถแบ่งปันรปูให้กบัคู่สนทนาได้ แต่ต่อมาได้รับความนิยมอย่างสงู จนกลายเป็นเว็บไซต์เพือ่การ
แบ่งปันรูปภาพทีม่ีผูเ้ข้าใช้งานจ านวนมาก จนท าให ้ Yahoo หันมาสนใจธุรกิจนี้และน าเอากิจการของ flickr 
มาปรบัใหม้ีขนาดใหญ่ และรองรบัสมาชิกของ Yahoo เองด้วย ผู้ใช้งาน Webmail ของ Yahoo ก็สามารถใช้ 
Username และ Password ที่ใช้กับอีเมลม์าใช้กับ flickr ได้ทันที โดยไม่ต้องสมัครใหม่ ท าให้ผู้ใช้งาน flickr 
ได้เพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว 

การใช้งานของ flickr นั้นท าได้อย่างง่ายดาย โดยการอบัโหลดรูปนั้นท าได้โดยเลือกรปูในคอมพิวเตอร์
ของเราอับโหลดข้ึน เว็บไซต์ทีละรปู นอกจากนีผู้้ใช้ยังสามารถโหลดโปรแกรม Upload ที่เป็น Application 
ส าหรับการใช้งานบน Windows เพื่อช่วยในการอัพโหลดภาพให้ง่ายมากขึ้น เหมาะกับการอัพโหลดคราวละ
มากๆ 

เป้าหมายหลักๆ ของ flickr มีสองข้อคือ  
1. ให้ความสะดวกสบายกบัเราในเรือ่งของรูปภาพ สามารถติดต่อและแบ่งปันเรือ่งราวที่น่า

ประทับใจร่วมกบัคนที่คุณรักและต้องการ  
2. ความสามารถในจัดเก็บรูปภาพมีมากข้ึนและสะดวกขึ้น  

http://www.flickr.com/


ความสามารถของ flickr ในการแบ่งปันรูปภาพมมีากมาย ซึง่พอจะสรุปได้ดังนี ้
1. flickr ก็คล้ายกบัเว็บอื่นๆ ตรงที่ถ่ายข้อมูลรูปภาพจากกลอ้งดิจิตอลไปลงในคอมพิวเตอร์ และ

flickr 
2. เราสามารถจัดเกบ็รปูภาพตามหมวดหมู่ให้เลือกมากขึ้น แถมด้วยแผนที่ เพิ่มเติมใหท้ราบถึง

แหล่งที่มาอกีด้วย 
3. แบ่งปัน (Share) รูปภาพกบัคนอื่นๆ ได้สัง่การได้ตามต้องการ หรืออาจแบง่ปันสู่ทีส่าธารณะ  
4. ให้อ านาจในการจัดการมากขึ้น เราสามารถอนญุาตให้เพื่อน หรือคนในครอบครัวของเรา เข้ามา

จัดตกแต่งหรือท าอะไรได้ตามทีเ่ราต้องการ (ให้อภิสิทธ์ิแก่เรา เพื่อน และครอบครัว ได้เข้ามาสนุกสนานและ
จัดการมากขึ้น) ภายใต้การควบคุมของเรานะคะ 

5. flickr มีบล็อกอีกด้วย 
6. ถ่ายโอนภาพของเราจากทีอ่ื่น เข้าอัลบั้ม flickr เพื่อรวบรวมไว้ที่เดียวเสียเลย ก็ยังได้อีก 

คณุสมบตัพิื้นฐานของการใช้ flickr 
แน่นอนว่าคุณสมบัติพื้นฐานของการใช้ flickr ก็คือ ผู้ใช้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตพื้นฐานได้ และที่ส าคัญ

ต้องเป็นสมาชิก Yahoo mail ด้วย 
ดังนั้น การใช้งาน flickr จึงต้องเริม่ต้นที่การสมัคร Yahoo mail ก่อน ซึ่งหากว่าผูเ้ข้ารบัการอบรม

เป็นสมาชิก Yahoo mail หรอืมีอเีมล์ของ Yahoo แล้ว ก็สามารถข้ามข้ันตอนน้ีไปได้เลยครับ 
เริ่มต้นกันเลยครับ...เข้าไปที่เว็บไซต์ http://mail.yahoo.co.th  

 
จากนั้นคลิก  ใน “ลงบันทกึเข้าใช้ Yahoo!” ซึ่งจะได้หน้าจอที่เป็นแบบฟอรม์

ส าหรับกรอกข้อมูลสมาชิก  



 
จากนั้นให้กรอกข้อมูลลงไปในช่องเหล่าน้ันให้สมบรูณ์  
1 กรอกช่ือ นามสกลุ เพศ วันเดือนปีเกิด ปีเกิดให้กรอกเป็นปี ค.ศ. และประเทศ 
2 กรอกช่ือผู้ใช้ (Username)  
3 กรอกรหสัผ่าน (Password) ควรเป็นรหสัทีจ่ าง่ายส าหรับเจา้ของอีเมล์ แต่คนอื่นน่าจะคาดเดาได้

อยาก จากนั้นกรอกซ้ าอีกครัง้หนึง่ในช่อง “พิมพร์หสัผ่านอีกครั้ง” 

 
ในกรณีที่ลมืรหัสผ่าน ให้ตั้งค าถามและค าตอบเอาไว้ส าหรับการยืนยันรหัสผ่าน ค าถามนั้นควรจะเป็น

ค าถามที่ท่านรู้เป็นอย่างดี แต่คนอื่นน่าจะไม่ทราบ  



พิมพ์รหัสที่แสดง ด้านล่าง ถ้ามองไม่ชัดให้คลิก “ลองโค้ดใหม่” แล้วคลิก  ถ้า
ข้อมูลไมส่มบรูณ์ ให้กรอกข้อมลูในช่องที่ระบบฟอ้งว่ามีปญัหา แล้วคลิก  อีกครั้ง แต่ถ้า
ข้อมูลสมบรูณ์แล้วจะได้หน้าจอดงันี ้

 
ข้ันตอนที่ 2 การเข้าใช้งานครั้งแรก 
เมื่อสมัครอีเมลส์ าเรจ็แล้ว และจะเข้าใช้งานครั้งแรก ให้คลิกที่  

 
ถ้าต้องการออกจะระบบ หรือเลิกใช้งาน ให้คลิกทีล่งช่ืออก  ที่ด้านบนขวา

 



หากต้องการเข้าใช้ใหม่ให้เข้าไปที่ http://mail.yahoo.co.th จากนั้นกรอกข้อมลู Yahoo! ID และ

รหสัผ่าน (Password) ที่ได้กรอกไว้ตอนสมัคร และคลิก  จากนั้นก็ใช้งาน Yahoo! Mail ได้
ตามปกติครบั 

 
การเข้าใช้  

ส าหรับท่านที่เป็นสมาชิก Yahoo! Mail อยู่แล้ว (สมคัรแล้ว) สามารถน า Username และ 
Password มาใช้ sign in ได้เลยโดยไม่ตอ้งสมัครสมาชิกใหม่ โดยเข้าไปที่ http://www.flickr.com  

 
คลิกที่ sign in จะได้หน้าต่างส าหรบักรอก Username และ Password 

http://mail.yahoo.co.th/
http://www.flickr.com/


Username ให้ใช้อีเมล์ของ Yahoo 
และให้ใช้ Password เดียวกับที่ใช้ sign in ใน 
Yahoo Mail เมื่อกรอกครบแล้วให้คลิกที่ 
sign in 

จากนั้นจะไดห้น้าจอดงัภาพด้านล่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส าหรับการใช้งานนั้น จะมเีมนูให้เราเริ่มใช้งานอยู่ใต้ค าทักทาย ตรง “Here’s how to get 

started:” หมายเลข  Personalize your profile ใช้ส าหรบัปรับแต่งข้อมูลส่วนตัว  Upload your 
first photos ใช้ส าหรับอบัโหลด (Upload) ภาพข้ึนไปเก็บไว้ใน flickr  Find your friends on Flickr ใช้
ส าหรับหาเพื่อน หรือบอกเพื่อนว่าเราได้อับโหลดรูปข้ึนไปแล้ว 

ซึ่งตัวที่ส าคัญที่จะแนะน าให้ท่านใช้ คือหมายเลข  ให้คลกิที่หมายเลข  Upload your first 
photos 



 
เมื่อได้หน้าจอ “Upload to Flickr” แล้ว ให้คลิกที่ “Choose photos and videos” จะข้ึน

หน้าต่างส าหรบัเลือกภาพที่ต้องการ Upload  
เลือก Folder ที่เก็บภาพไว้ (Look in) เลือกภาพที่ต้องการจะอับโหลด แล้วคลิกที่ Open 

 
เมื่อคลกิ Open แล้ว จะมีช่ือ File รูปภาพที่เราเลือกข้ึนมา หากต้องการอบัโหลดภาพเพิม่ให้คลิกที่ 

Add more จากนั้นเลือกภาพตามข้ันตอนเดิม กจ็ะได้ภาพทีเ่ราจะอับโหลดเพิม่ 



 
หากไม่ต้องการอบัโหลดภาพเพิ่มแล้วให้ Set Privacy  

หากเลือก Private ภาพน้ันจะดูได้เฉพาะเพือ่น หรือครอบครัวเราเท่านั้น 
หากเลือก Public ภาพน้ันจะสามารถให้ทุกคนเข้าชมได้ 

ให้เลอืก Public ไว้ แล้วคลิก  จากนั้นรอใหร้ะบบท างานอับ
โหลดภาพ 

 
และเมือ่ระบบท างานเสร็จกจ็ะแสดงหน้าจอนี้ 



 
คลิกที่ add a description เพื่อแก้ไขข้อมูลภาพ  

 
ส่วนที่จะแก้ไขได้แก่ ช่ือภาพ (Title) ค าบรรยายภาพ (Description) และ tags หรือ ค าส าคัญที่ใช้

ส าหรับค้นหาภาพของเรา หากมมีากกว่า 1 tag ให้ใส่จลุภาค (comma) ค่ันระหว่างค าเหล่าน้ัน 
เมื่อกรอกครบสมใจแล้ว คลิก SAVE ก็จะเสรจ็สิ้นกระบวนการอับโหลดภาพ กจ็ะได้หน้าต่อไปนี ้



 
หากต้องการกลับไปที่หน้าแรกของ Flickr ให้คลิกที่ Home หรือ โลโก้ของ flickr  

 
ส าหรับขนาดของภาพแต่ละภาพที่สามารถอบัโหลดข้ึนไปไดน้ั้น จะต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB ต่อ

ภาพ และไม่เกิน 150 MB ต่อวีดีโอ และต้องมีความยาวไม่เกิน 90 วินาที ซึ่งในหนึ่งเดือน สามารถอับโหลด
ภาพได้ไม่เกิน 100 MB และวีดีโอได้ไม่เกิน 2 คลิป 

และหากต้องการอับโหลดภาพอื่นๆ เพิม่ใหเ้ราเลือกที่เมนู Upload และท างานดังนี ้



 
เลือกภาพที่ต้องการอบัโหลด โดยคลิกที่เรียกดู แล้วท าคล้ายกับการอับโหลดภาพครั้งแรก เมื่อเลอืก

ภาพครบตามต้องการแล้ว สามารถเพิ่ม tag ของภาพกลุ่มนีไ้ด้ จากนั้นตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และคลกิ 
UPLOAD  

 
เมื่อข้ึนหน้านี้ให้กรอกค าอธิบายภาพ

เพิ่มเตมิ คือค าบรรยายภาพ Tag เพิ่ม แล้วกด 
SAVE  

ก็จะเป็นการเสรจ็กระบวนการอับโหลด
ภาพ แล้วระบบก็จะพาเรากลบัไปทีห่น้าแรกของ 
flickr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลองท าไปเรื่อยๆ นะครบั ส่วนเทคนิคการใช้งานอื่นๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทีเ่ว็บไซต์ของโครงการ 


