
การใชงาน Windows Live Spaces 

สรางพื้นท่ีสาํหรับเว็บสวนตัว

ในการเขาใชงานครั้งแรก กอนอ่ืน ตองเขาสู Windows Live Spaces กอนโดยเปดเว็บบราวเซอร 

แลวไปที่ spaces.live.com ซ่ึงจะปรากฏหนาจอใหปอนชื่อผูใชและรหัสผาน

รูปที่ 1

เมื่อเขาสูระบบแลว ตองสรางพื้นที่สําหรบัเว็บของเรา โดยคลิกที่ Create your space

รูปที่ 2
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จากนั้นจงึคลิกที่ Choose web address เพื่อตั้งชือ่เว็บของเรา โดยพิมพช่ือในชอง

แลวคลิกปุม Check availability ตรวจสอบวามีคนใชช่ือนี้แลวหรือยัง ถามีคนใชแลวตองเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆ 

เมื่อไดช่ือที่ตองการและไมซํ้ากับใครแลวใหคลิกปุม Save ซ่ึงผูอ่ืนสามารถเขาชมเว็บไดโดยตรงจากชื่อนี้ 

เชน ใชช่ือ g1111150 ก็เขาไปดูไดที่ http:// g1111150.spaces.live.com

รูปที่ 3

รูปที่ 4
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กําหนดขอมูลสวนตัว

ปกติแลวขอมลูของเราที่กําหนดไวในบริการอื่นจะถูกนํามาใชในบริการ Spaces ดวย เนื่องจากเปนขอมูล

สวนตวัทีใ่ชรวมกันระหวางบริการตางๆ แตหากตองการแกไขขอมูลและกําหนดคาการทํางานเพิม่เติม 

ใหทําดังนี้

1. คลิกที่ Edit profile

รูปที่ 5

2. ในหนานีจ้ะแบงการกําหนดคาออกเปนหลายประเภท เชน ช่ือ (Name), ภาพแทนตวัเรา (Picture) หรือ
รายการของชอบ (Favorite things) เปนตน ซ่ึงเมื่อคลิกที่หัวขอใดจะเขาสูรายละเอียดนั้นๆ
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รูปที่ 6

ตั้งคาของเว็บ

การกําหนดชื่อและขอความสัน้ของเว็บ รวมถึงกําหนดรปูแบบการแสดงวนัที่-เวลา ทําไดดงันี้
1. คลิกที่ Options เลือกหัวขอ General

รูปที่ 7
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2. พิมพช่ือและขอความสั้นในสวน Title and tagline และกําหนดรูปแบบวันที่-เวลา

ในสวน Date and time format เสร็จแลวคลิกปุม Save เพือ่บันทึก

รูปที่ 8

สรางอัลบั้มรูป

เราสามารถสรางอัลบั้มสําหรับเก็บรูปไดหลายอัลบั้ม เพื่อการแยกและจดัการรูปเปนหมวดหมู

1. คลิกที่ Share photos และคลิกที่ Create album ในหนาถัดไป

รูปที่ 9
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รูปที่ 10

2. ปอนชื่ออัลบั้มในชอง Name และระบุวาเปนอัลบั้มสวนตวัหรืออนุญาตใหคนอื่นดไูด

ในรายการ Share with แลวคลิกปุม Next

รูปที่ 11
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3. ใสรูปในอัลบั้มโดยใชวิธีลากไฟลรูปมาวางในชองส่ีเหล่ียมในบราวเซอรหรือคลิกที่ Select photos 
from your computer เพื่อระบุไฟลก็ได เสร็จแลวคลิกปุม Upload

รูปที่ 12

สรางบันทึก (Blog)

บล็อก (Blog) คือบันทึกขอมูลหรือเร่ืองราวที่เราอยากบอกเลาใหผูอ่ืนรู และผูอาน

สามารถแสดงความคิดเห็นได ซ่ึงใน Spaces ก็มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกที่ทําใหการเขียนบันทึกงายขึ้น

1. คลิกที่ Add blog entry

รูปที่ 13
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2. ปอนชื่อบทความในชอง Title และระบุกลุมบทความจากรายการ Category แลวพิมพขอความในชอง
ดานลาง ซ่ึงเหนือชองพิมพขอความจะมีไอคอนสาํหรับการจัดและกําหนดรูปแบบของขอความ

 คลายกับไอคอนใน Microsoft Office Word ที่ผูใชสวนใหญคุนเคย

รูปที่ 14

3. หากตองการแทรกรูปภาพในขอความ ใหคลิกที่ Add photos แลวใชวิธีลากไฟลรูปมาวางในชอง
ส่ีเหล่ียมในบราวเซอรหรือคลิกที่ Select photos from your computer เพือ่ระบุไฟลก็ได เสร็จแลวคลิก
ปุม Upload

4. เมื่อเตรียมเนื้อหาและรูปเสร็จ ใหคลิก Publish entry เพื่อบันทึกและพรอมแสดงในเวบ็ของเราทันที 
โดยรูปในบล็อกจะถูกเพิ่มเขาในอัลบั้มรูปโดยอตัโนมัติ
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รูปที่ 15

กําหนดองคประกอบของเวบ็

เพื่อกาํหนดวาจะใหเว็บของเรามีการแสดงอะไรบาง เชน สมุดเยี่ยมชม อัลบั้มภาพ เปนตน

1. คลิกที่ Options เลือกหัวขอ Add modules

รูปที่ 16
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2. คลิกองคประกอบที่ตองการ ซ่ึงจะแสดงสถานะปจจุบันทางดานขวา เชน Show (แสดง)

หรือ Hide (ไมแสดง) สวน Add ใชสําหรับการเพิ่มกรอบของสิ่งนั้นในเว็บของเรา 

เสร็จแลวคลิกปุม Save เพื่อบันทึก

รูปที่ 17

เปล่ียนธีม (Theme)

เปนการเปลี่ยนชุดสีที่ใชแสดงทั้งเว็บ ซ่ึงเราทําการเปลี่ยนแปลงไดงายๆ เพียงคลิกไมกี่คร้ัง 

ดวยธีมมากมายที่ระบบเตรียมไวให

1. คลิกที่ Options เลือกหวัขอ Change the theme
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รูปที่ 18

2. คลิกธีมที่ตองการ ซ่ึงเราสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงไดทันที เสร็จแลวคลิกปุม Save เพื่อบันทึก

รูปที่ 19
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เปล่ียนการวางเลยเอาท

เปนการเปลี่ยนตาํแหนงโครงสรางและการจัดวางองคประกอบในเวบ็ ซ่ึงการทํางานงาย

และเปนธรรมชาติมาก

1. คลิกที่ Options เลือกหัวขอ Change the layout

รูปที่ 20

2. คลิกโครงสรางเว็บเพจที่ตองการ ซ่ึงจะมีความเปลี่ยนแปลงไดทันที

รูปที่ 21

12



3. หากตองการยายตาํแหนงตามตองการ ใหคลิกปุม Close tab แลวเล่ือนตวัช้ีเมาสไปยังดานบน

ของแตละกรอบ ใหลูกศรกลายเปนรูปลูกศร 4 ทิศ คลิกเมาสคางไวและเลื่อนไปวางในตาํแหนงที่
ตองการ ซ่ึงจะเห็นเสนทึบแสดงตาํแหนงที่จะแทรก

รูปที่ 22

4. เสร็จแลวคลิกปุม Save เพื่อบันทึก

เปล่ียนส,ี ภาพแบ็คกราวน และตัวอักษร

1. คลิกที่ Options เลือกหัวขอ Advanced
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รูปที่ 23

2. เลือกฟอนต สี ภาพแบ็คกราวน และกําหนดสีใหกับแตละองคประกอบตามตองการ 

เสร็จแลวคลิกปุม Save เพื่อบันทึก

รูปที่ 24
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ดูสถิติการเขาชมเว็บ

ระบบไดเก็บสถิติการเขาชมเว็บไว ซ่ึงเราดไูดโดยคลิก Options แลวเลือกหวัขอ Statistic

รูปที่ 25

รูปที่ 26
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การออกจากระบบ

เมื่อไมตองการใชงานแลวเราควรออกจากระบบ โดยคลิกที่ sign out บริเวณมุมบนขวาของจอภาพ

รูปที่ 27
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