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Mega คืออะไร
แอปพลิเคชันด้ าน Cloud Storage ที่ให้ บริ การด้ านการจัดเก็บข้ อมูล แบบออนไลน์ ที่ทาให้ เราสามารถเข้ าถึงไฟล์งาน
ต่างๆ ได้ สะดวกและรวดเร็ วมากขึ ้น ไม่ว่าจะอยู่ข้างในสถานที่หรื อข้ างนอกสถานที่ ด้ วยความสามารถในการจัดเก็บข้ อมูลแบบ
ออนไลน์ ที่คณ
ุ สามารถเข้ าถึงไฟล์ได้ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม ทังการอั
้
พโหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ การเรี ยกใช้ งานไฟล์งานต่างๆ ที่
ใครๆก็สามารถใช้ งานได้ เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต โดยให้ พื ้นที่การใช้ งานถึง 50 GB ตังแต่
้ เริ่ มต้ นใช้ งานครัง้ แรก
การลงทะเบียนเข้ าใช้ งาน
1. เข้ าไปที่ http://www.mega.nz จากนันคลิ
้ กที่ เข้ าสู่ระบบ
2. สาหรับผู้ที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชีการใช้ งานสาหรับการใช้ งาน Mega สามารถสมัครได้ ที่ สร้ างบัญชี

การใช้ งาน
เมื่อ เข้ าสูร่ ะบบแล้ ว จะพบหน้ าจอดังรูป ในหน้ านี ้ จะมีเมนูอยู่ 2 ส่วนหลักๆ ได้ แก่
1. ส่วนของเมนูด้านบน ซึง่ ประกอบด้ วยเมนูยอ่ ย 4 เมนู
- โฟลเดอร์ ใหม่ สาหรับการสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่ เพื่อใช้ ในการจัดเก็บงานให้ เป็ นระเบียบมากขึ ้น
สาหรับการใช้ งาน คลิกที่ “โฟลเดอร์ ใหม่” (1.1) ตังชื
้ ่อโฟลเดอร์ ที่ต้องการ (1.2) และคลิก “สร้ าง” (1.3)
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- การอัพโหลดไฟล์ /อัพโหลดโฟลเดอร์ สาหรับการเพิ่มไฟล์ใหม่ หรื ออัพโหลดโฟลเดอร์ ที่ต้องการเข้ าสูค่ ลาวด์
ไดรฟ์ สาหรับการใช้ งาน คลิกที่ อัพโหลดไฟล์ /อัพโหลดโฟลเดอร์ (1.4) เลือกไฟล์หรื อโฟลเดอร์ ที่ต้องการ (1.5) และคลิก Open
(1.6) (ในขันตอนนี
้
้ สามารถเลือกไฟล์หรื อโฟลเดอร์ ที่ต้องการในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วดึงมาไว้ ที่พื ้นที่ วา่ งด้ านล่างเพิ่มทาการอัพ
โหลดได้ เช่นเดียวกัน)

- การค้ นหา สาหรับการค้ นหาไฟล์หรื อโฟลเดอร์ ตา่ งๆ รวมทังรายชื
้
่อผู้ที่ต้องการติดต่อที่อยูภ่ ายในคลาวด์ไดรฟ์
เพื่อให้ การเข้ าถึงไฟล์ตา่ งๆ สะดวกมากขึ ้น เพียงแค่พิมพ์สงิ่ ที่ต้องการลงในช่องสาหรับการค้ นหา (1.7)

2. ส่วนที่สอง เมนูทางด้ านซ้ ายมือ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
คลาวด์ ไดรฟ์ : เมนูทรี่ วมไฟล์ทงหมดที
ั้
่มีการอัพโหลดและจัดเก็บอยูภ่ ายในคลาวด์ไดรฟ์
แชร์ โฟลเดอร์ : เมนูที่รวมไฟล์และโฟลเดอร์ ทงหมดที
ั้
่มีการแชร์ ร่วมกัน ระหว่างผู้ใช้ งาน
และบุคคลอื่นๆ
รายการติดต่ อ : เมนูสาหรับการจัดเก็บและเพิ่มรายชื่อของบุคคลที่ติดต่อด้ วย
สนทนา : เมนูสาหรับการสนทนากับบุคคลต่างๆ ที่มีรายชื่ออยู่ในเมนูรายการติดต่อ ซึ่ง
สามารถสนทนาได้ ทงแบบข้
ั้
อความ แบบเสียง และแบบวีดีโอ
ถังขยะ : เมนูสาหรับจัดเก็บไฟล์หรื อเอกสารต่างๆ ที่เคยลบทิ ้งภายในคลาวด์ไดรฟ์
ตัง้ ค่ า : เมนูสาหรับการตังค่
้ าการใช้ งานต่างๆ ในคลาวด์ไดรฟ์ เช่น การแก้ ไขประวัติสว่ นตัว
การตังค่
้ าพื ้นที่การใช้ งาน ประวัติการใช้ งาน และการตัง้ ค่าความเร็ วในการดาวน์โหลด/อัพโหลด
โอนย้ ายไฟล์ : เมนูสาหรับการดูสถานะของการดาวน์โหลด/อัพโหลดไฟล์ตา่ งๆ ในคลาวด์
ไดรฟ์
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การใช้ งานไฟล์ในรูปแบบต่างๆ
สาหรับการใช้ งานไฟล์ในเมนูต่างๆ สามารถทาได้ โดย คลิกที่ไฟล์ที่ต้องการ แล้ ว คลิกเครื่ องหมายลูกศรที่มมุ ด้ านขวาล่าง
ของไฟล์ จากนันคลิ
้ กใช้ งานเมนูตา่ งๆ ที่ต้องการ (หรื อคลิกขวาที่ไฟล์และใช้ งานในเมนูตา่ งๆ ที่ต้องการ)
1. การดาวน์ โหลดไฟล์ สาหรับเมนูนี ้ สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ 2 แบบ
- ดาวน์โหลดมาตรฐาน คือ การดาวน์โหลดไฟล์แบบปกติ ทีละ 1 ไฟล์
- ดาวน์โหลดแบบหลายไฟล์ คือ การดาวน์โหลดไฟล์ให้ ออกมาในรูปแบบของ .zip

สาหรับการดาวน์โหลด สามารถดูสถานะของไฟล์ที่ดาวน์โหลด หรื อหยุดพักการดาวน์โหลดของไฟล์ชวั่ คราว ได้ ที่
เมนู โอนย้ ายไฟล์

2. การแชร์ ไฟล์ หรือรับลิงก์ ดาวน์ โหลด สาหรับเมนูนี ้ สามารถเลือกการรับลิงก์ได้ 2 แบบ
- Link without key คือ การแชร์ ลงิ ก์สาหรับการดาวน์โหลด ที่ต้องมีโดยต้ องใช้ รหัสในการเข้ าถึงไฟล์ โดยใช้ รหัส
จาก Decryption key (2.1)
- Link with key คือ การแชร์ ลงิ ก์แบบปกติ ทีไ่ ม่จาเป็ นต้ องใช้ รหัสในการเข้ าถึงและดาวน์โหลดไฟล์ (2.2)
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เมื่อมีการเข้ าถึงลิงก์สาหรับการดาวน์โหลด จะเจอหน้ าจอในลักษณะนี ้
การแชร์ ลงิ ก์แบบ Link with key
การแชร์ ลงิ ก์แบบ Link without key

3. การดาวน์ โหลดไฟล์ ถ้ าต้ องการดาวน์โหลดไฟล์จากคลาวด์ไดรฟ์ ของตนเอง สามารถทาได้ โดย คลิกไฟล์ที่ต้องการ
แล้ วคลิกเครื่ องหมายลูกศรที่มมุ ด้ านขวาล่างของไฟล์ จากนันคลิ
้ กใช้ งานเมนูดาวน์โหลด แต่สาหรับดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องการจาก
ลิงก์ของ Mega สามารถดาวน์โหลดได้ 3 แบบ
- ดาวน์โหลดแบบ With MEGASync คือ การดาวน์โหลดแบบซิงก์ข้อมูลโดยตรงระหว่างคลาวด์ไดรฟ์ และ
โฟลเดอร์ ที่จดั เก็บภายในคอมพิวเตอร์ โดยผ่านโปรแกรม MEGASync
- ดาวน์โหลดแบบ Through your browser คือ การดาวน์โหลดไฟล์ผา่ นลิงก์ที่ใช้ งาน
- ดาวน์โหลดแบบ นาเข้ าไปยังคลาวด์ไดรฟ์ คือ การจัดเก็บไฟล์ของลิงก์นนๆ
ั ้ เข้ าไปยังคลาวด์ไดรฟ์ ส่วนตัว

4. การลบไฟล์ เมนูสาหรับลบไฟล์ที่ไม่ต้องการใช้ งานแล้ วออกจากไดร์ ฟ แต่คณ
ุ สามารถกู้คืนไฟล์ที่ลบทิ ้งได้
จากเมนูถงั ขยะที่อยูด่ ้ านซ้ ายมือ (4.1) โดยเลือกที่ ย้ าย และ คลาวด์ไดรฟ์ (4.2)
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การตังค่
้ าการใช้ งาน
สาหรับเมนูการตังค่
้ าใช้ งาน จะเป็ นเมนูสาหรับการจัดการกับบัญชีการใช้ งานของผู้ใช้ ในด้ านต่างๆ โดยประกอบด้ วย 4
เมนู
ภาพรวม : เมนูสาหรับดูรายละเอียดต่างๆ ของบัญชีใช้ งาน เช่น พื ้นที่ใช้ งานในส่วน
ต่างๆ ประเภทบัญชี และยอดเงินในบัญชี
โปรไฟล์ : เมนูสาหรับแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ งาน เช่น ชื่อ อีเมลล์ วันเกิด และ
การตังรหั
้ สผ่าน
ประวัติ : เมนูสาหรับดูประวัติการเข้ าถึงคลาวด์ไดรฟ์ จากอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ ในการ
เข้ าสูร่ ะบบ
ตัง้ ค่ า : เมนูสาหรับการตังค่
้ าการใช้ งาน เช่น ขนาดตัวอักษร รูปแบบของโฟลเดอร์
จานวนการอัพโหลด ความเร็ วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ เป็ นต้ น
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