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7 บท 1  ท าความรู้จัก iPad  

ท ำควำมรู้จัก iPad 1 
 
 

อ่านบทนี้เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ iPad วิธีบังคับใช้งาน และอ่ืนๆ 

ภำพรวมของ iPad 
iPad mini 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัก/ปลุก ไมโครโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล้อง FaceTime 
 

แถบสถำนะ 
 

ไอคอนแอปฯ 

หน้าจอ Multi-Touch  

โฮม  

ถาดซิมนาโน 
(เฉพาะบางรุ่น) 

ข้ัวต่อ Lighthing 

ล าโพง 

เพิ่ม/ลดความดังเสียง 
สวิตซ์ด้านข้าง 

กล้อง iSight แจ็คชุดหูฟัง 

พัก/ปลุก ไมโครโฟน 
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iPad 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
iPad และหน้าจอโฮมของคุณอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPad ของคุณ 

 

อุปกรณ์เสรมิ 
อุปกรณ์เสริมที่รวมมาด้วยกับ iPad : 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชำร์จ USB : ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่รวมมาด้วยเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ iPad และชาร์จแบตเตอรี่ 

แถบสถานะ 
กล้อง FaceTime 

ไอคอนฯ 

หน้าจอ Multi-Touch 

โฮม 

ถาดซิมไมโคร
(เฉพาะบางรุ่น) 

เพิ่ม/ลด 
ความดังเสียง 

สวิตซ์ด้านข้าง 
กล้อง iSight 

แจ็คชุดหูฟัง ไมโครโฟน  

ถาดซิมไมโคร 
(เฉพาะบางรุ่น) 

ข้ัวต่อ Lightning ล าโพง 
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หมายเหตุ : อะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่รวมอยู่กับ iPad อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
สำย Lightning ที่เชื่อมต่อกับ USB : ใช้สายนี้เพื่อเชื่อมต่อ iPad และ iPad mini เข้ากับอะแดปเตอร์
ไฟฟ้าแบบ USB หรือเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเพ่ือเชื่อมข้อมูล ใช้สายนี้กับ Dock ของ iPad หรือ
เสียบสายโดยตรงไปที่ iPad 

 
 
 
 
สำยตัวเชื่อมต่อ Dock ที่เชื่อมต่อกับ USB : ใช้สายนี้เพื่อเชื่อมต่อ iPad 2 และ iPad รุ่นที่ 3 เข้ากับ 
อะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบ USB หรือเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเพ่ือเชื่อมข้อมูล ใช้สายนี้กับ Dock ของ
iPad ที่เลือกมาใช้เพ่ิมเติมได้ หรือเสียบสายโดยตรงไปที่ iPad 
 

 

ปุ่มต่ำงๆ 
ปุ่มเพียงไม่ก่ีปุ่มท าให้ล็อก iPad และปรับความดังได้ง่าย 
 

ปุ่มพัก/ปลุก 
คุณสามารถล็อก iPad ได้โดยท าาให้เครื่องอยู่ในโหมดพักเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เมื่อคุณล็อก iPad จะไม่มี
อะไรเกิดข้ึนหากคุณแตะหน้าจอ แต่คุณยังคงสามารถฟังเพลงและใช้ปุ่มปรับเสียงได้ต่อไป 
 
  
 
 

 
ล็อก iPad : กดปุ่มพัก/ปลุก  
ปลดล็อก iPad : กดปุ่มโฮม     หรือปุ่มพัก/ปลุก จากนั้นลากแถบเลื่อน 
ปิด iPad : กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น จากนั้น
ลากแถบเลื่อนบนหน้าจอ 
เปิด iPad : กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้ จนสัญลักษณ์ Apple ปรากฏขึ้น 
หากคุณไม่แตะหน้าจอประมาณ 1 หรือ 2 นาที iPad จะล็อกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยน
ระยะเวลาจนกว่าหน้าจอจะล็อก หรือตั้งรหัสผ่านเพ่ือปลดล็อก iPad ได ้
ตั้งเวลำล็อกอัตโนมัติ : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ตั้งล็อกอัตโนมัติ 
ตั้งรหัสผำ่น : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน 
คุณสามารถใช้ iPad Smart Cover หรือ iPad Smart Case ที่จ าหน่ายต่างหาก เพ่ือล็อกหรือ
ปลดล็อก  iPad 2 หรือรุ่นใหม่กว่าได้โดยอัตโนมัติ 
ใช้ iPad Smart Cover หรือ iPad Smart Case : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกหรือปลดล็อกปก
ของ iPad 
 

ปุ่มพัก/ปลุก 
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ปุ่มโฮม 
ปุ่มโฮม    จะช่วยให้คุณกลับสู่หน้าจอโฮมได้เมื่อใดก็ ได้ ปุ่มโฮมยังให้ทางลัดเพ่ืออ านวย  
ความสะดวกอ่ืนๆ อีกด้วย 
ไปท่ีหน้ำจอเริ่มต้น : กดปุ่มโฮม  
บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะแอปพลิเคชั่นเพื่อเปิด ดู การเปิดและสลับระหว่างแอปพลิเคชั่น ที่หน้า 18 
กำรแสดงแอปพลิเคชั่นที่ใช้ล่ำสุด : เมื่อ iPad ปลดล็อกอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม       แถบมัลติ
ทาสกจ์ะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ แสดงแอปพลิเคชั่นที่ใช้ล่าสุด กวาดนิ้วที่แถบไปทางซ้ายเพ่ือดู
แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม 
กำรแสดงตัวควบคุมกำรเล่นเสียง:  
• เมื่อ iPad ถูกล็อก : คลิกปุ่มโฮม      สองครั้ง การเล่นเพลง ที่หน้า 79 
• เมื่อใช้แอปพลิเคชั่นอื่นๆ อยู่ : คลิกปุ่มโฮม      สองครั้งจากนั้นเลื่อนปัดแถบมัลติทาสก์จากซ้าย

ไปขวา 
ใช ้Siri (iPad รุ่นที ่3 หรือรุ่นใหม่กว่ำ) : กดปุ่มโฮม      ค้างไว้ ดูบทที ่4 Siri ที่หน้า 35 

ปุ่มควำมดังเสียงและสวิตช์ด้ำนข้ำง 
  

ใช้สวิตช์ด้านข้างเพ่ือปิดใช้งานเสียงเตือนและการแจ้งต่างๆ  คุณยังสามารถใช้สวิตช์ด้านข้างเพ่ือล็อก
หน้าจอไม่ให้หมุนและป้องกันไม่ให้ iPad แสดงผลสลับระหว่างแนวตั้งและแนวนอนได้ 
กำรปรับควำมดังเสียง : กดปุ่มความดังเสียงด้านบนหรือด้านล่างเพื่อเพ่ิมหรือลดความดังเสียง 
• ปิดเสียง : กดค้างที่ด้านล่างสุดของปุ่มความดังเสียง 
• ตั้งคา่การจ ากัดความดังเสียง : ไปที ่การตั้งค่า > เพลง > การจ ากัดความดังเสียง 

ปิดเสียงกำรแจ้ง เสียงเตือน และเสียงเอฟเฟ็กต์ต่ำงๆ : เลื่อนสวิตช์ด้านข้างลง 
สวิชต์ดังกล่าวจะไม่ปิดเสียงของการเล่นเสียงต่างๆ เช่น เพลง พ็อดคาสท์ ภาพยนตร์ และรายการทีวี 
ดู สวิตช์ด้านข้าง ที่หน้า 116 
ล็อกกำรหมุนหน้ำจอ : ไปที่ ตั้งค่า เลือกทั่วไป > “ใช้สวิตช์ด้านข้างส าหรับ…” แล้วแตะ ล็อกไม่ให้
หมุน 
 

ใช้ปุ ่มความดังเสียงเพื่อปรับความดังเสียงของเพลงและสื่ออื่นๆ  และความดังของเสียงเตือน 
และเอฟเฟกต์เสียงอ่ืนๆ 

 
 

 
 

 
 

ค าเตือน : ส าหรับข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดู ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยที่ส าคัญ ทีห่น้า 125 
 

คุณยังสามารถปิดเสียงเรียกเข้า FaceTime เสียงเตือนและเสียงการแจ้ง โดยการตั้งค่าเครื่องให้เป็น
ห้ามรบกวนได้อีกด้วย 
 

สวิตช์ด้านข้าง 

เพิ่ม/ลด ความดัง
เสียง 
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กำรตั้งค่ำ iPad ให้เป็นห้ำมรบกวน : ไปที่ การตั้งค่า และเปิด ห้ามรบกวน การตั้งค่าให้เป็น ห้าม
รบกวน จะปิดเสียงและการสว่างของหน้าจอของเตือนความจ าและการแจ้งเมื่อหน้าจอถูกล็อก 
อย่างไรก็ตาม เสียงปลุกจะยังคงมีเสียงอยู่ และเม่ือหน้าจอถูกปลดล็อก การตั้งค่าให้เป็น ห้ามรบกวน
จะไม่มีผล 
ในการตั้งช่วงเวลาที่ต้องการความสงบ อนุญาตให้บุคคลบางคนให้โทรเข้าได้ หรืออนุญาตให้สาย
FaceTime ที่เรียกซ้ าโทรเข้าได้ ให้ไปที ่การตั้งค่า > การแจ้ง > ห้ามรบกวน ดู ห้ามรบกวนและการ
แจ้ง ที่หน้า 113 
 

ถำดซิมกำร์ด 
ซิมการ์ดใน iPad รุ่น Wi-Fi+cellular จะถูกใช้ส าหรับข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หาก 
ซิมการ์ดของคุณไม่ได้ติดตั้งเตรียมไว้ก่อนแล้ว หรือหากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่าย 
โทรศัพท์มือถือ คุณอาจจ าเป็นต้องติดตั้งหรือเปลี่ยนซิมการ์ดนั้น 
iPad mini Wi-Fi + cellular 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
iPad mini Wi-Fi + cellular 

 

 
 
 
 
 
 
 

ซิมการ์ดไมโคร: 
 
 

 
 
 
 
เปิดถำดซิม : เสียบปลายของเครื่องมือถอดซิมเข้าในรูบนถาดซิม กดและดันเครื่องมือให้มั่นเข้าไป
ตรงๆ จนกระทั่งถาดหลุดออกมา ดึงถาดซิมออกเพ่ือติดตั้งหรือเปลี่ยนซิมการ์ด หากคุณไม่มี
เครื่องมือถอดซิม คุณสามารถใช้ปลายของคลิปหนีบกระดาษแทนได้ ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู 
ข้อมูลเซลลูลาร์ ที่หน้า 112 
 

เครื่องมือ 
ถอดซิม 

ถาดซิม 
ซิมการ์ดนาโน 

เครื่องมือ 
ถอดซิม 

ถาดซิม 
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ไอคอนสถำนะ 
ไอคอนต่างๆในแถบสถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPad : 
 

ไอคอนสถำนะ  ควำมหมำย 
 โหมดเคร่ืองบิน แสดงการเปิดโหมดเครื่องบินที่เปิดใช้อยู่ คุณไม่สามารถเข้า

ใช้อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์บลูทูธ® ได้ แต่ใช้คุณสมบัติ
ต่างๆ ท่ีไม่ใช้การเช่ือมต่อแบบไร้สายได้ ดู โหมดเครื่องบิน ที่
หน้า 110 

 LTE แสดงว่า iPad (รุ่น Wi-Fi + cellular) เครื่องนั้นเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย LTE 4G แล้ว 

 4G แสดงว่า iPad (รุ่น Wi-Fi + cellular) เครื่องนั้นเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย LTE 4G แล้ว 

 3G แสดงว่า iPad (รุ่น Wi-Fi + cellular) เครื่องนั้นเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย3Gแล้ว 

 EDGE แสดงว่า iPad (รุ่น Wi-Fi + cellular) เครื่องนั้นเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย EDGE แล้ว 

 GPRS แสดงว่า iPad (รุ่น Wi-Fi + cellular) เครื่องนั้นเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย GPRS แล้ว 

 Wi-Fi แสดงว่า iPad เครื่องนั้นมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน  
Wi-Fi ยิ่งมีจ านวนขีดมาก สัญญาณของการเช่ือมต่อยิ่งแรง 
ด ูการเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่หน้า 110 

 ห้ามรบกวน แสดงว่าได้เปิด “ห้ามรบกวน” อยู่ ดู ห้ามรบกวนและการ
แจ้ง ที่หน้า 113 

 ฮอตสปอตส่วนตัว แสดงว่า iPad ก าลังจัดเตรียมฮอตสปอตส่วนตัวให้กับ iPad, 
iPhone หรือ iPod touch เครื่องอื่นๆ ดู ฮ็อตสปอตส่วนตัว 
ที่หน้า 111 

 การเช่ือมข้อมูล แสดงว่า iPad เครื่องนั้นก าลังเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ดู การ
เชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 16 

 กิจกรรม แสดงกิจกรรมเครือข่ายหรือกิจกรรมอื่น แอปพลิเคช่ันของ
บริษัทอื่นบางตัวอาจใช้ไอคอนนี้ในการแสดงว่าอยู่ ใน
ระหว่างด าเนินการ 

 VPN แสดงว่าคุณได้เช่ือมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ VPN ดู VPN ที่
หน้า 111 

 ล็อก แสดงว่า iPad เครื่องนั้นถูกล็อกอยู่ดู ปุ่มพัก/ปลุก ที่หน้า 9 
 นำฬิกำปลุก แสดงว่ามีการตั้งการปลุกไว้ดูบทที่ 17 นาฬิกา ที่หน้า 75 
 ล็อกแนวหน้ำจอ จะแสดงว่าแนวของหน้าจอถูกล็อกอยู่  ดู แนวตั้ งและ

แนวนอน ที่หน้า 20 
 บริกำรหำที่ต้ัง แสดงว่าแอปพลิเคช่ันก าลังใช้บริการที่ตั้งอยู่  ดู ความเป็น

ส่วนตัว ที่หน้า 118 
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ไอคอนสถำนะ  ควำมหมำย 
 เล่น แสดงว่าเพลง หนังสือเพลง หรือพ็อดคาสท์ก าลังเล่นอยู่ ดู

การเล่นเพลง ที่หน้า 79 
 บลูทูธ ไอคอนสีขาว : บลูทูธถูกเปดิใช้งานและจับคู่กับอุปกรณ์ช้ิน

นั้นๆ เช่น หูฟังหรือคีย์บอร์ดไว ้
 

ไอคอนสีเทา : บลูทูธถูกเปิดและจบัคู่กับอุปกรณ์ช้ินนั้นๆอยู่
แต่อุปกรณ์ช้ินนั้นๆ อยู่นอกระยะการเช่ือมต่อหรือถูกปิดไว ้
 

ไม่มไีอคอน : บลูทูธไมไ่ดจ้ับคู่กับอุปกรณ์ช้ินใด ๆไว ้ด ู
อุปกรณ์บลูทูธ ที่หน้า 32 

 แบตเตอร่ีบลูทูธ แสดงระดับของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่รองรับและได้
จับคู่ไว้แล้ว 

 แบตเตอร่ี แสดงปริมาณแบตเตอรี่หรือสถานะว่าก าลังชาร์จอยู่ ดู
แบตเตอรี่ ทีห่น้า 33 

ไอคอนสถำนะ 
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กำรเริ่มต้นใช้งำน 2 
 

อ่านบทนี้เพ่ือเรียนรู้วิธีการตั้งค่า iPad การตั้งค่าบัญชีเมลการใช้ iCloud และอ่ืนๆ 
 

อุปกรณ์พื้นฐำน 
 
 ค าเตือน : ในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ให้อ่าน ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ส าคัญ ทีห่น้า 125

ก่อนการใช้ iPad 
 

ในการใช้งาน iPad คุณจ าเป็นต้องมีสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้: 
• เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องต่อกับอินเทอร์เน็ต (แนะน าให้ใช้ระบบบรอดแบนด์) 
• AppleID ส าหรับคุณสมบัติบางประการ ซึ่งรวมถึง iCloud, App Store และ iTunes Store 
และการซื้อออนไลน์ คุณสามารถสร้าง Apple ID ระหว่างการตั้งค่า 
 

ส าหรับใช้ iPad กับคอมพิวเตอร์คุณจ าเป็นต้องมี : 
• Mac ที่มีพอร์ด USB 2.0 หรือ 3.0 หรือ PC ที่มีพอร์ต USB 2.0 และหนึ่งในระบบปฏิบัติการ
ต่อไปนี้ : 
• Mac OS X เวอร์ชั่น 10.6.8 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า 
• Windows7, Windows Vista หรือ WindowsXP Home หรือ Professional ที่ม ี

 Service Pack 3 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า 
• iTunes11 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า (ส าหรับคุณสมบัติบางอย่าง) มีใน 

www.apple.com/th/itunes/download/ 
 

กำรตั้งคำ่ iPad 
ในการตั้งค่าและเปิดใช้งาน iPad ให้เปิดและปฏิบัติตามค าแนะน าการตั้งค่า ค าสั่งบนหน้าจอในตัว 
ช่วยเหลือการตั้งค่าจะพาคุณไปตามกระบวนการตั้งค่า อันได้แก ่: 
• การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi 
• การลงชื่อเข้าใช้หรือการสร้าง Apple ID แบบฟรี 
• การตั้งค่า iCloud 
• การเปิดคุณสมบัติที่แนะน า เช่น บริการต าาแหน่ง และค้นหา iPad ของฉัน 
ระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถคัดลอกแอปพลิเคชั่นของคุณ การตั้งค่า และเนื้อหาจาก iPad อ่ืนๆ 
โดยการกู้คืนจากข้อมูลส ารองของ iCloud หรือจาก iTunes ดู การส ารองข้อมูล iPad ที่หน้า 129 
  

Apple ID 
Apple ID คือชื่อผู้ใช้ส าหรับบัญชีแบบฟรีที่ช่วยให้คุณเข้าถึงบริการ Apple เช่น iTunes Store, 
App Store และ iCloud คุณต้องการเพียงแค ่Apple ID เดียวเท่านั้นส าหรับการใช้งานร่วมกับ 
Apple อาจจะมีค่าบริการส าหรับบริการและผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ซื้อหรือเช่า 

http://www.apple.com/th/itunes/download/
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หากคุณมี Apple ID ให้ใช้ในครั้งแรกที่คุณตั้งค่า iPad และเมื่อใดก็ตามที่คุณจ าเป็นต้องลงชื่อ 
เข้าใช้ เพ่ือใช้บริการ Apple หากคุณยังไม่มี Apple ID คุณสามารถสร้างได้ใหม่ในตอนนี้ หรือ
เมื่อใดคุณถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้ 
 

กำรสร้ำง Apple ID : ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store แล้วแตะลงชื่อเข้าใช้ 
(หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณไว้แล้วและต้องการสร้าง Apple ID อีกอัน ล าดับแรกให้แตะ 
Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออก) 
ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ดูที ่ support.apple.com/th/kb/HT4356 
 

กำรตั้งค่ำเมลและบัญชีอื่น 
iPad จะท างานกับ iCloud, Microsoft Exchange และผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
อีเมล รายชื่อ และปฏิทิน  
กรณีที่คุณยังไม่มีบัญชีเมล คุณสามารถตั้งค่าบัญชี iCloud ได้ฟรีส าหรับการติดตั้งครั้งแรกของ 
iPad หรือภายหลังให้เข้าไปที่ การตั้งค่า > iCloudดู การใช้ iCloud ที่หน้า 14 
 

กำรตั้งค่ำบัญชี iCloud : ไปที ่การตั้งค่า > iCloud 
ติดตั้งบัญชีอ่ืนๆ : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน 
 

คุณสามารถเพ่ิมรายชื่อโดยใช้บัญชี LDAP หรือ Card DAV หากบริษัทหรือองค์กรของคุณใช้บัญชี
แบบนี้ ดู การเพ่ิมรายชื่อ ที่หน้า 69 
 

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งบัญชี Microsoft Exchange ในสภาพแวดล้อมขององค์กร โปรดดู 
การตั้งค่าบัญชี  Microsoft Exchange ที่หน้า 120 
 

กำรจัดกำรเนื้อหำบน iPad 
คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่าง iPad และอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์โดยใช้ 
iCloud หรือ iTunes 
• iCloud  จะจัดเก็บเนื้อหา เช่น เพลง รูปภาพ ปฏิทิน รายชื่อ เอกสาร และอ่ืนๆ แล้วพุชแบบไร้สาย 

ไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนของคุณ เพ่ือให้ทุกอย่างอัปเดตอยู่เสมอ ดู การใช้ 
iCloud ด้านล่าง 

• iTunes จะเชื่อมข้อมูล เพลง รูปภาพ และอ่ืนๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPad การ
เปลี่ยนแปลงที่คุณท าไว้บนอุปกรณ์หนึ่งจะถูกคัดลอกไปยังอุปกรณ์อ่ืน เมื่อคุณเชื่อมข้อมูล คุณยัง
สามารถใช้ iTunes เพ่ือคัดลอกไฟล์ไปยัง iPad ส าหรับใช้กับแอปพลิเคชั่น หรือคัดลอกเอกสารที่
คุณสร้างข้ึนบน iPad ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 16 

 

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes หรือทั้งคู่ ซึ่งข้ึนอยู่กับความต้องการของคุณตัว อย่างเช่น คุณ
สามารถใช้การกระจายภาพของ iCloud เพ่ือใส่รูปภาพที่ถ่ายบน iPad ไปยังอุปกรณ์อ่ืนๆอัตโนมัติ
และใช้ iTunes เพ่ือเชื่อมข้อมูลอัลบั้มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ไปยัง iPad ได ้
 

หมายเหตุ : ไม่ควรเชื่อมข้อมูลบนหน้าข้อมูลของ iTunes (เช่น รายชื่อ ปฏิทิน และโน้ต) โดยควร
ใช้  iCloud เพ่ือให้ข้อมูลเหล่านั้นบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณอัปเดตอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้น คุณอาจพบ

http://support.apple.com/kb/he37
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ข้อมูลที่ซ้ าซ้อนบน iPad ได ้
 

กำรใช้ iCloud 
iCloud จะเก็บเนื้อหาต่างๆของคุณ รวมถึงเพลง รูปภาพ รายชื่อ ปฏิทิน และเอกสารที่รองรับ
เนื้อหาที่ถูกเก็บอยู่ใน iCloud จะถูกพุชอย่างไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS อ่ืนๆและคอมพิวเตอร์ของที่
ได้ตั้งค่าบัญชี  iCloud ไว้อย่างเดียวกัน 

 

iCloud สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ท่ีมี iOS 5 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่าในคอมพิวเตอร์ Mac ที่ม ี
OS X Lion v10.7.2 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่าและใน PC ที่มีแผงควบคุม iCloud ส าหรับ Windows 
(จ าเป็นต้องใช้ Windows Vista Service Pack 2 หรือ Windows 7) 
 

คุณสมบัติที่รวมอยู่ใน iCloud : 
• iTune ใน Cloud ใช้ดาวน์โหลดเพลง iTunes และรายการทีวีที่ซื้อกอ่นหน้าไปยัง iPad ได้ฟรี

เมื่อใดก็ได้ 
• แอปพลิเคชั่นและหนังสือ ใช้ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้าใน App Store และ iBookstore 

ได้ฟรี เมื่อใดก็ได้ 
• การกระจายภาพ รูปภาพที่คุณถ่ายในอุปกรณ์หนึ่งจะปรากฏบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณโดย

อัตโนมัติ ดู การกระจายรูปภาพ ที่หน้า 57 
• เอกสารใน Cloud ส าหรับแอปพลิเคชั่น ที่เปิดใช้งาน iCloud จะเก็บเอกสารและข้อมูล

แอปพลิเคชั่น ให้ทันสมัยผ่านอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณ 
• Mail รายชื่อ ปฏิทิน จะเก็บรักษารายชื่อเมล ปฏิทิน โน้ต และเตือนความจ าของคุณให้อุปกรณ์

ทุกชิ้นของคุณอัปเดตเหมือนๆ กัน 
• ส ารองข้อมูล iPad ไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและ Wi-Fi ดู การ

ส ารองข้อมูลด้วย iCloud ที่หน้า 129 
• ค้นหา iPad ของฉัน จะระบุต าแหน่ง Pad ของคุณบนแผนที่ แสดงข้อความ เล่นเสียง ล็อก 

หน้าจอ หรือควบคุมให้ลบข้อมูลจากระยะไกล ดู ค้นหา iPadของฉัน ทีห่น้า 33 
• ค้นหาเพ่ือนของฉัน จะตามรอยครอบครัวและเพ่ือนของคุณ (เมื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi 
หรือโครงข่ายมือถือ) โดยใช้แอปพลิเคชั่น ค้นหาเพ่ือนของฉัน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ฟรีจาก 
App Store 
• iTune Match กับการเป็นสมาชิก iTunes Match ส าหรับเพลงทั้งหมดของคุณ รวมทั้งเพลงที่
น าเข้าจะซีดีหรือซื้อจากที่อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ iTunes จะปรากฏบนอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณและสามารถ
ดาวน์โหลดและเล่นได้ตามต้องการ ดู  iTunes Match ทีห่น้า 82 
• แท็บ iCloud ใช้ดูหน้าเว็บที่คุณได้เปิดในอุปกรณ์ iOS อ่ืนหรือคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้ง OS X 
Mountain Lion หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า ดูบทที ่5 Safari ทีห่น้า 41 
 

เกี่ยวกับ iCloud คุณจะได้รับบัญชีเมลฟรีและมีความจุพ้ืนที่ 5 GB ส าหรับใช้งานเมล เอกสารและ
การส ารองข้อมูล ส าหรับเพลง แอปพลิเคชั่น รายการทีวี และหนังสือที่คุณซื้อไว้ เช่นเดียวกันกับ
การกระจายภาพ ซึ่งจะไม่นับรวมกับที่ว่างของคุณ 
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หมายเหตุ: iCloud อาจไม่มีบริการในทุกพ้ืนที่และคุณสมบัติบางอย่างของ iCloud อาจแตกต่าง
ไปตามแต่ละพ้ืนที ่ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที ่www.apple.com/asia/icloud 
 

ลงช่ือเข้ำใช้หรือสร้ำงบัญชี iCloud : ไปที ่การตั้งค่า > iCloud 
 

จัดกำร iCloud : ไปที ่การตั้งค่า > iCloud 
• เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบริการ : ไปที ่การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิดบริการ เช่น การกระจาย

ภาพ และเอกสารและข้อมูล 

• เปิดใช้งานส ารองข้อมูลใน iCloud : ไปที ่การตั้งค่า > iCloud > เนื้อท่ีเก็บข้อมูลและข้อมูล 
  ส ารอง 
• ซื้อเนื้อที่เก็บข้อมูลเพ่ิมเติมของ  iCloud : ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและ

ข้อมูลส ารอง > จัดการเนื้อท่ีเก็บข้อมูล > เปลี่ยนแผนเนื้อที่เก็บข้อมูล จากนั้นเลือกอัปเกรด 
 

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อพ้ืนที่เพ่ิมเติมของ  iCloud  ไปที ่ help.apple.com/icloud/ 
 

กำรเปิด กำรดำวน์โหลดอัตโนมัติ ส ำหรับเพลง แอปพลิเคชั่น หรือหนังสือ : ไปที ่การตั้งค่า > ร้าน 
 

กำรดูและดำวน์โหลดรำยกำรซื้อก่อนหน้ำ : 
• รายการซื้อของ iTunes Store : ไปที ่iTunes จากนั้น แตะ รายการซื้อแล้ว 
• รายการซื้อของ App Store : ไปที ่App Store จากนั้น แตะ รายการซื้อแล้ว 
• รายการซื้อของ iBookstore : ไปที ่iBooks แตะ ร้าน จากนั้น แตะซื้อแล้ว 
ค้นหำ iPad ของคุณ : เข้าไปที่  www.icloud.com ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้น 
เลือกค้นหา iPad ของฉัน 

 

ข้อส าคัญ : บน iPad ค้นหา iPad ต้องถูกเปิดใช้งาน โดยไปที ่การตั้งค่า > iCloud เพ่ือให้ iPad 
สามารถถูกระบุต าแหน่งได้ 

 

ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ iCloudให้ไปที่ www.apple.com/asia/icloud ส าหรับข้อมูล
แก้ไขปัญหาเพ่ิมเติมให้ไปที ่www.apple.com/asia/support/icloud 

 
กำรเชื่อมตอ่ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ 
ใช้สาย USB ที่ให้รวมมาด้วยในการเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ การเชื่อมต่อ iPad กับ 
คอมพิวเตอร์ของคุณช่วยให้คุณเชื่อมข้อมูล เพลง และเนื้อหาอ่ืน ๆ บน iTunes คุณยังสามารถ
เชื่อมข้อมูลกับ iTunes อย่างไร้สายได ้ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ทีห่น้า 16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apple.com/asia/icloud
http://help.apple.com/icloud
http://www.icloud.com/
http://www.apple.com/asia/icloud
http://www.apple.com/asia/support/icloud
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หาก iPad ไม่ได้ ก าลังเชื่อมข้อมูลอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถถอดเครื่องออกได้
ทุกเวลา ถ้าคุณตดัการเชื่อมต่อขณะเชื่อมข้อมูลก าลังด าเนินการอยู่ ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ได้ถูก
เชื่อมไปจนกระทั่งคุณได้เชื่อมต่อ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์ในครั้งถัดไป 

 

กำรเชื่อมข้อมูลกับ iTunes 
การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes จะคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPad หรือในทาง
กลับกัน คุณสามารถเชื่อมข้อมูลโดยการเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB ที่
ให้รวมมาด้วย หรือคุณสามารถตั้งค่า iTune เพ่ือเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi  คุณสามารถตั้งค่าให้ 
iTunes เชื่อมข้อมูล เพลง รูปภาพ วิดีโอ พ็อดคาสท ์แอปพลิเคชั่น และอ่ืนๆ ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
การเชื่อมข้อมูลของ iPad ให้เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคน จากนั้นเลือกวิธีใช้ iTunes 
จากเมนูวิธีใช้ 
 

ติดตั้งกำรเชื่อมข้อมูลกับ iTunes : เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่มาพร้อม
กับเครื่อง ใน iTunes ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ให้เลือก iPad (ใต้อุปกรณ์) คลิก เนื้อหาสรุป จากนั้น
เปิด“เชื่อมข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi” 
 

ขณะที่การเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi เปิดใช้งาน บน iPad จะเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน โดยที่ iPad 
ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ทั้ง iPad และคอมพิวเตอร์ต้องอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน และ iTunes 
ต้องเปิดใช้อยู่ด้วย ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi ที่หน้า 
114 
   
เทคนิคส ำหรับกำรเชื่อมข้อมูลกับ iTunes 
• หากคุณใช้ iCloud เพ่ือเก็บรายชื่อ ปฏิทิน ที่ค่ันหน้า และโน้ตของคุณ อย่าเชื่อมข้อมูลเหล่านั้น

ไปยัง iPad ด้วย iTunes 
• รายการซื้อที่คุณได้ซื้อจาก iTunesStore หรือ App Store ใน iPad จะถูกเชื่อมข้อมูลกลับไปยัง

คลัง iTunes ของคุณ คุณยังสามารถซื้อหรือดาวน์โหลดเนื้อหาและแอปพลิเคชั่นจาก iTunes 
Store ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นไปที ่iPad 

• ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุปของอุปกรณ์ คุณสามารถตั้งค่า iTune เพ่ือให้เชื่อมข้อมูลอัตโนมัติกับ 
iPad เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับแทนที่ไฟล์ส ารอง ให้กดค้างที่ปุ่ม Command และ 
Option (Mac) หรือ Shift และ Control (PC) จนกระท่ังเห็น iPad  ในแถบด้านข้าง 

• ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุปของอุปกรณ์ ให้เลือก “เข้ารหัสข้อมูลส ารอง iPad” หากคุณต้องการ
เข้ารหัสข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อ iTunes สร้างข้อมูลส ารอง ข้อมูลส าเนาที่มี
การเข้ารหัสจะมีไอคอนล็อกบ่งบอก     และจ าเป็นต้องใช้รหัสเพ่ือเรียกข้อมูลส ารองกลับ หาก
คุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ รหัสผ่านอ่ืน (เช่น รหัสผ่านส าหรับบัญชีเมล) จะไม่รวมอยู่ในข้อมูล
ส ารองและคุณจ าเป็นต้องป้อนรหัสผ่านใหม่เมื่อคุณใช้ข้อมูลส ารองเพ่ือกู้คืนอุปกรณ์ iPad 

• ในหน้าข้อมูลของอุปกรณ์ เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับบัญชีเมล ค่าที่ก าหนดจะถูกถ่ายโอน 
คอมพิวเตอร์ไปยัง iPad เครื่องนี้เท่านั้น การเปลี่ยนค่าต่างๆ ให้กับบัญชีอีเมลใน iPad จะไม่
ส่งผลกระทบกับบัญชีอีเมลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 
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• ในหน้าข้อมูลของอุปกรณ์ ให้เลือก ขั้นสูง ส าหรับตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณ แทนที ่ข้อมูลบน iPad 
กับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ระหว่างการเชื่อมข้อมูลครั้งถัดไป 

• หากคุณฟังพ็อดคาสท์ หรือหนังสือเสียงเพียงบางส่วน จุดที่หยุดจะถูกรวมเข้าไปถ้าคุณเชื่อมข้อมูล
กับ iTunes หากคุณฟังอะไรต่างๆ บน iPad คุณสามารถกลับมาฟังต่อจากคราวที่แล้วได้โดยใช้ 
iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในทางกลับกัน 

• ในหน้ารูปภาพของอุปกรณ์ คุณสามารถเชื่อมข้อมูล รูปภาพ และวิดีโอจากโฟลเดอร์บน
คอมพิวเตอร์ของคุณ 

 

กำรดูคู่มือผู้ใช้นี้บน iPad 
คุณสามารถดู คู่มือผู้ใช้ iPad บน iPad ใน Safari และในแอปพลิเคชั่น iBooks ที่แจกฟรี 
 

ดูคู่มือผู้ใช้ใน Safari : ใน Safari ให้แตะ   จากนั้นแตะที่ค่ันหน้าเว็บคู่มือผู้ใช้ iPad หรือไปที ่
help.apple.com/ipad 
 

ใส่ไอคอนของคู่มือผู้ใช้เพิ่มไปที่หน้ำจอโฮม : แตะ จากนั้นแตะ “เพ่ิมไปที่หน้าจอเริ่มต้น” 
 

ดูคู่มือผู้ใช้ใน iBooks :  ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง iBooks ให้เปิด App Store จากนั้นค้นหาส าหรับติดตั้ง
“iBooks” เปิด iBooks แล้วแตะ ร้าน ค้นหาส าหรับ “คู่มือผู้ใช้ iPad” จากนั้นเลือกและดาวน์ 
โหลดคู่มือผู้ใช้ 
 

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ iBooks ให้ดูบทที ่23 iBooks ทีห่น้า 89 

http://help.apple.com/ipad
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กำรใช้แอปพลิเคช่ัน 
คุณโต้ตอบกับ iPad ได้โดยใช้นิ้วของคุณแตะ แตะสองครั้ง กวาดนิ้ว และจีบนิ้วที่วัตถุบนหน้าจอ
สัมผัส 
 

กำรเปิดและสลับระหว่ำงแอปพลิเคชั่น 
ในการกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น ให้กดปุ่มโฮม 
 

กำรเปิดแอปพลิเคชั่น : แตะแอปพลิเคชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในการกลับไปสู่หน้าจอเริ่มต้น ให้กดปุ่มโฮม       อีกครั้ง 
กำรดูแอปพลิเคชั่นที่ใช้ล่ำสุด: คลิกสองครั้งท่ีปุ่มโฮม    เพ่ือให้แถบมัลติทาสก์ปรากฏ 
แตะที่แอปพลิเคชั่นเพื่อใช้แอปพลิเคชั่นตัวนั้นอีกครั้ง กวาดนิ้วไปทางซ้ายเพ่ือดูแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 

หากคุณมีแอปพลิเคชั่นหลายตัว คุณอาจต้องการใช้ Spotlight เพ่ือระบุต าแหน่งแล้วเปิด
แอปพลิเคชั่นเหล่านั้น ดู การค้นหา ทีห่น้า 27 
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กำรเลื่อน 
ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพ่ือเลื่อน บนหน้าจอบางหน้าจอ เช่น หน้าเว็บ คุณสามารถเลื่อนจากด้านหนึ่งไป
ยังอีกด้านได ้การลากนิ้วเลื่อนของคุณจะไม่เลือกหรือเปิดใช้สิ่งใดๆ บนหน้าจอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัดนิ้วเพ่ือเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณสามารถรอให้หน้าจอที่เลื่อนหยุดนิ่ง หรือแตะหน้าจอที่ใดก็ได้เพ่ือให้หยุดเลื่อนทันที 
หากต้องการไปท่ีด้านบนสุดของหน้าอย่างรวดเร็วาให้แตะไปที่แถบสถานะที่ด้านบนสุดของจอ 
 

รำยกำร 
การเลือกรายการก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยจะขึ้นอยู่กับรายการนั้น ตัวอย่างเช่น 
อาจเป็นการเปิดรายการอ่ืน เล่นเพลง เปิดอเีมล หรือแสดงข้อมูลรายชื่อของบุคคลหนึ่ง 
 

กำรเลือกรำยกำรในรำยกำร : แตะรายการ 
บางรายการมีดัชนีอยู่ด้านข้างเพ่ือช่วยให้คุณน าทางได้อย่างรวดเร็ว 
 

ค้นหำรำยกำรต่ำงๆ ในรำยกำรดัชนี : แตะตัวอักษรเพื่อข้ามไปยังรายการที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร 
ตัวนั้น หรือลากนิ้วของคุณไปตามดัชนีเพ่ือเลื่อนผ่านรายการอย่างรวดเร็ว 
 

ย้อนกลับไปยังรำยกำรหรือหน้ำจอก่อนหน้ำนี้ : แตะปุ่มย้อนกลับตรงมุมซ้ายบน 
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กำรซูมเข้ำหรือออก 
คุณอาจสามารถซูมเข้าเพ่ือขยาย หรือซูมออกเพ่ือลดขนาดรูปภาพบนหน้าจอได้โดยจะขึ้นอยู่กับ
แอปพลิเคชั่นนั้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อดูรูปภาพ หน้าเว็บ เมล หรือแอปพลิเคชั่น ให้จีบนิ้วสองนิ้ว
เข้าหากันเพ่ือซูมออก หรือกางนิ้วออกจากกันเพ่ือซูมเข้า ส าหรับรูปภาพและหน้าเว็บ คุณยัง
สามารถแตะสองครั้ง (แตะสองครั้งอย่างรวดเร็ว) เพ่ือซูมเข้า แล้วแตะสองครั้งอีกครั้งเพ่ือซูมออกได้
อีกด้วย ส าหรับแผนที่ให้แตะสองครั้งเพื่อซูมเข้า แล้วแตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้วเพ่ือซูมออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การซูมยังเป็นคุณสมบัติผู้พิการที่ให้คุณขยายทั้งหน้าจอของแอปพลิเคชั่นตัวใด ๆ ที่คุณใช้งานอยู่ 
เพ่ือช่วยให้คุณเห็นได้ว่ามีอะไรบ้างอยู่บนหน้าจอ ดู การซูม ทีห่น้า 106 
 

ลักษณะท่ำทำงใช้งำนมัลติทำสก์ 
คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทางมัลติทาสก์บน iPad เพ่ือกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น แสดงแถบมัลติทาสก ์
หรือสลับไปยังแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ได ้
 

กลับไปทีห่น้ำจอเริ่มต้น : ใช้ 4 หรือ 5 นิ้วในการจีบนิ้ว 
 

แสดงแถบมัลติทำสก์ : ปัดขึ้นด้วย 4 หรือ 5 นิ้ว 
 

กำรสลับแอปพลิเคชั่น : ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วย 4 หรือ 5 นิ้ว 
 

เปิดหรือปิด ลักษณะท่ำทำงใช้งำนมัลติทำสก์ : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ลักษณะท่าทางใช้
งานมัลติทาสก ์
 

แนวตั้งและแนวนอน 
คุณสามารถดูแอปพลิเคชั่นหลายแอปพลิเคชั่นใน iPad ได้ในแนวตั้งหรือแนวนอน หมุน iPad แล้ว
หน้าจอจะหมุนตามไปด้วยเพื่อปรับให้เข้ากับแนวใหม่โดยอัตโนมัติ 
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ล็อกแนวหน้ำจอ : คลิกสองครั้งท่ีปุ่มโฮม      กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวาที่แถบมัลติทาสก์ แล้วแตะ 
 

ไอคอนแม่กุญแจแนวตั้ง  จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อแนวหน้าจอถูกล็อกอยู่ 
 

คุณยังสามารถใช้สวิตช์ด้านข้างนี้ในการล็อกหน้าจอไม่ให้หมุน แทนการปิดเสียงเอฟเฟกต์ต่าง ๆ 
และการแจ้ง ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > และใต้ “ใช้สวิตช์ด้านข้างส าหรับ” แล้วแตะล็อกไม่ใหห้มุน 
ดู สวิตช์ด้านข้าง ทีห่น้า 116 
 

กำรปรับควำมสว่ำงหน้ำจอ 
คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้ด้วยตนเอง หรือเปิด ความสว่างอัตโนมัติ เพ่ือให้ iPad ใช้
เซ็นเซอร์แสงรอบๆ ที่มีในตัวเพ่ือปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ 
 

ปรับควำมสว่ำงหน้ำจอ : คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม        กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวาที่แถบมัลติทาสก์ 
แล้วลากตัวเลื่อนความสว่าง 

 
 

 
กำรเปิดหรือปิดควำมสว่ำงอัตโนมัติ : ไปที ่การตั้งค่า > ความสว่างและวอลล์เปเปอร์ 
ดู ความสว่างและรูปพื้นหลัง ทีห่น้า 118 
 

กำรปรับแต่ง iPad 
คุณสามารถปรับแต่งเค้าโครงของแอปพลิเคชั่นของคุณได้ด้วยตัวเองบนหน้าจอเริ่มต้น จัดระเบียบ
ในโฟลเดอร์ และเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์ได้ 
 

กำรจัดเรียงแอปพลิเคช่ันใหม่ 
ปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นของคุณด้วยตัวเองโดยการจัดเรียงแอปพลิเคชั่นใหม่ ย้ายแอปพลิเคชั่นไปยัง 
Dock ตรงด้านล่างของหน้าจอ และสร้างหน้าจอเริ่มต้นเพ่ิมเติม 

กำรจัดเรียงแอปพลิเคชั่นใหม่ : แตะค้างไว้ที่แอปพลิเคชั่นใดก็ได้บนหน้าจอเริ่มต้น จนกว่าจะ
แอปพลิเคชั่นจะกระดุกกระดิก แล้วย้ายแอปพลิเคชั่นไปรอบๆ โดยการลาก กดปุ่มโฮม    เพ่ือ
บันทึกการจัดเรียงของคุณ 
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กำรสร้ำงหน้ำจอเริ่มต้นใหม่ : ขณะจัดเรียงแอปพลิเคชั่น ให้ลากแอปพลิเคชั่นไปทางขอบขวาของ
หน้าจอด้านขวาสุด จนกว่าหน้าจอใหม่จะปรากฏ 
 

คุณสามารถสร้างหน้าจอเริ่มต้นได้ถึง 11 หน้า จุดต่างๆ เหนือ Dock แสดงถึงหมายเลขของหน้าจอ
ที่คุณมี และคุณก าลังดูอยู่หน้าจอใด 
• สลับระหว่างหน้าจอเริ่มต้น : กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา 
• การไปที่หน้าจอเริ่มต้นเป็นล าดับแรก : กดปุ่มโฮม 
 

กำรเลื่อนแอปพลิเคชั่นไปยังหน้ำจออ่ืน: ขณะที่แอปพลิเคชั่นกระดุกกระดิก ให้ลากแอปพลิเคชั่น
ไปด้านข้างของหน้าจอ 
 

กำรปรับแต่งหน้ำจอเริ่มต้นด้วยตัวเองโดยใช้ iTunes : เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ใน iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPad จากนั้นคลิกปุ่มแอปพลิเคชั่นเพ่ือดูรูปภาพ
หน้าจอเริ่มต้นของ iPad 
 

รีเซ็ตหน้ำจอเริ่มต้นให้กลับสู่เค้ำโครงดั้งเดิม : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต จากนั้นแตะ รีเซ็ต
การเรียงไอคอนที่หน้าจอเริ่มต้น การรีเซ็ตหน้าจอเริ่มต้นจะลบโฟลเดอร์ต่างใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นมา
และปรับใช้รูปภาพเริ่มต้นกับหน้าจอเริ่มต้นของคุณ 
 

กำรจัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์ 
คุณสามารถใช้โฟลเดอร์เพ่ือจัดระเบียบแอปพลิเคชั่นบนหน้าจอเริ่มต้นของคุณได้ เช่นเดียวกับที่คุณ
จัดเรียงแอปพลิเคชั่น ให้จัดเรียงโฟลเดอร์ใหม่โดยการลากโฟลเดอร์ไปรอบๆ หน้าจอเริ่มต้นของคุณ
หรือไปยัง Dock 
 

กำรสร้ำงโฟลเดอร์ : แตะค้างที่แอปพลิเคชั่นจนกว่าไอคอนหน้าจอเริ่มต้นจะเริ่มกระดุกกระดิก 
จากนั้นลากแอปพลิเคชั่นไปไว้บนแอปพลิเคชั่นอีกตัวหนึ่ง 
 

iPad จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่รวมแอปพลิเคชั่นสองตัว และตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามประเภทของ
แอปพลิเคชั่นนั้น ในการป้อนชื่ออ่ืน ให้แตะที่ช่องชื่อ 
 

กำรสร้ำงโฟลเดอร์ : แตะที่โฟลเดอร ์ในการปิดโฟลเดอร์ ให้แตะด้านนอกของโฟลเดอร์ หรือกดปุ่ม
โฮม  
 

กำรจัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์ : ขณะจัดเรียงแอปพลิเคชั่นใหม่ (ไอคอนกระดุกกระดิกอยู่) : 
• การเพ่ิมแอปพลิเคชั่นไปยังโฟลเดอร์ : ลากแอปพลิเคชั่นไปยังโฟลเดอร์ 
• การลบแอปพลิเคชั่นออกจากโฟลเดอร์ : เปิดโฟลเดอร์หากจ าเป็น แล้วลากแอปพลิเคชั่นออก 
• การลบโฟลเดอร์ : ย้ายแอปพลิเคชั่นทั้งหมดออกจากโฟลเดอร์ โฟลเดอร์นั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติ 
• การตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ : แตะเพ่ือเปิดโฟลเดอร์ แล้วแตะชื่อและป้อนชื่อใหม่ 
  

หากคุณท าเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม  
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กำรเปลี่ยนวอลลเ์ปเปอร์ 
คุณสามารถปรับแต่งทั้งหน้าจอล็อกและหน้าจอเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองโดยเลือกภาพหรือรูปภาพ เพ่ือ
ใช้เป็นวอลล์เปเปอร์ เลือกรูปภาพที่มีให้รูปใดรูปหนึ่ง หรือรูปภาพจากอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ หรือ
อัลบั้มอ่ืนใน iPad 
 

กำรเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์ : ไปที ่การตั้งค่า > ความสว่างและวอลล์เปเปอร์ 
 

กำรป้อน 
แป้นพิมพ์บนหน้าจอให้คุณป้อนเมื่อคุณจ าเป็นต้องป้อนข้อความ 
 

กำรป้อนข้อควำม 
ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพ่ือป้อนข้อความ เช่น ข้อมูลรายชื่อ เมล และที่อยู่เว็บ แป้นพิมพ์อาจแก้ไข
การสะกดค าผิด คาดเดาสิ่งที่คุณก าลังป้อน และแม้แต่เรียนรู้ขณะที่คุณใช้แป้นพิมพ์ โดยจะขึ้นอยู่
กับแอปพลิเคชั่นและภาษาท่ีคุณใช้อยู่ 

คุณยังสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพ่ือป้อนได้ ดู แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่
หน้า 25  ในการใช้การป้อนตามค าบอกแทนการป้อน ให้ดูที ่การป้อนตามค าบอก ที่หน้า 26 
 

กำรป้อนข้อควำม: แตะที่ช่องข้อความเพ่ือน าแป้นพิมพ์ขึ้นมา แล้วแตะแป้นบนแป้นพิมพ์ 
 

ในระหว่างพิมพ์อักษร แต่ละตัวจะแสดงอยู่ด้านบนนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วมือ หากคุณสัมผัสแป้นผิด
คุณสามารถเลื่อนนิ้ว เพ่ือไปแตะที่แป้นที่ถูกต้อง ตัวอักษรจะไม่ถูกป้อนจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณ
ออกจากแป้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• การป้อนตัวพิมพ์ใหญ่ : แตะที่แป้น Shift   ก่อนที่จะแตะตัวอักษร หรือสัมผัสค้างไว้ที่แป้น 
Shift จากนั้นเลื่อนไปยังตัวอักษร 

• ป้อนการจุดและช่องว่างอย่างรวดเร็ว : แตะสองครั้งที ่space bar 
• การเปิด capslock : แตะสองครั้งที่แป้น Shift    ในการปิด caps lock ให้แตะแป้น Shift 
• การป้อนหมายเลข เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์ : แตะแป้นหมายเลข      เครื่องหมาย 
  วรรคตอนและสัญลักษณ์เพ่ิมเติม ให้แตะที่แป้นสัญลักษณ์ 
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• ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรือสลับอักขระอ่ืนๆ : แตะค้างไว้ที่แป้น แล้วเลื่อนเพ่ือเลือกตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่ง 

 

ซ่อนแป้นพิมพ์หน้ำจอ แตะแป้นของแป้นพิมพ์ 
 

กำรตั้งค่ำตัวเลือกเพื่อป้อน : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ 
 

กำรแก้ไขค ำ 
หากคุณจ าเป็นต้องแก้ไขข้อความ แว่นขยายบนหน้าจอจะให้คุณวางต าแหน่งจุดแยกที่คุณต้องการ 
คุณสามารถเลือกข้อความ ตัด คัดลอก และวางข้อความได้ ในบางแอปพลิเคชั่น คุณยังสามารถตัด 
คัดลอก และวางรูปภาพและวิดีโอได้เช่นกัน 
 

กำรวำงต ำแหน่งจุดแทรก : แตะค้างไว้เพ่ือเปิดใช้แว่นขยาย แล้วลากเพ่ือวางต าแหน่งจุดแทรก 
 

เลือกข้อควำม : แตะจุดแทรกเพ่ือให้ปุ่มเลือกปรากฏขึ้น แตะ เลือก เพ่ือเลือกค าที่อยู่ติดกัน หรือ
แตะเลือกทั้งหมด เพ่ือเลือกข้อความทั้งหมด 
 

คุณสามารถแตะสองครั้งที่ค าเพ่ือเลือกได้เช่นกัน ลากจุดจับเพ่ือเลือกข้อความมากขึ้นหรือน้อยลง 
ในเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว เช่น หน้าเว็บ ให้แตะค้างไว้เพ่ือเลือกค า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กำรตัดหรือคัดลอกข้อควำม : เลือกข้อความ แล้วแตะ ตัด หรือ คัดลอก 
 

กำรวำงข้อควำม : แตะจุดแทรก แล้วแตะ วาง เพ่ือแทรกข้อความล่าสุดที่คุณได้ตัดหรือคัดลอกไว้ 
ในการแทนที่ข้อความ ให้เลือกข้อความก่อนแตะ วาง 
 

กำรเลิกท ำกำรแก้ไขล่ำสุด : เขยา่ iPad แล้วแตะ เลิกท า 
 

กำรท ำให้ข้อควำมเป็นตัวหนำ ตัวเอียง หรือ ขีดเส้นใต้ : เลือกข้อความ แตะ แล้วแตะ B/I/U 
(ไม่ได้มีให้ใช้ครบทุกบริบท) 
 

กำรดูนิยำมของค ำ : เลือกค านั้น แล้วแตะ นิยาม (ไม่ได้มีให้ใช้ครบทุกบริบท) 
 

กำรดูค ำอ่ืนๆ : เลือกค านั้น แล้วแตะ แนะน า (ไม่ได้มีให้ใช้ครบทุกบริบท) 
 

จัดบรรทัดข้อควำม : เลือกข้อความ จากนั้นแตะลูกศรซ้ายหรือขวา (ไม่ได้มีให้ใช้ครบทุกบริบท) 
 

จุดจับ 
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กำรแก้ไขอัตโนมัติและกำรตรวจสอบตัวสะกด 
ในหลายๆ ภาษา iPad จะแก้ไขการสะกดค าผิดโดยอัตโนมัติ หรือให้ค าแนะน าขณะที่คุณป้อน เมื่อ
iPad เสนอการแก้ไข คุณไม่จ าเป็นต้องหยุดป้อน เพ่ือยอมรับค าเสนอแนะเหล่านั้น ส าหรับภาษา
ต่างๆ ที่รองรับ โปรดดู  www.apple.com/asia/ipad/specs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยอมรับกำรเสนอแนะ : แตะเว้นวรรค เครื่องหมายวรรคตอน หรือ return 
 

กำรปฏิเสธค ำแนะน ำ : แตะที ่“x” ถัดจากค าแนะน า 
แต่ละครั้งที่คุณปฎิเสธค าเสนอแนะของ ค าเดิม iPad จะค่อยๆ ยอมรับค านั้นๆ ของคุณแทน 
iPad อาจจะยังขีดเส้นใต้ค าที่คุณป้อนแล้วเห็นว่าสะกดผิด 
 

กำรแทนที่ค ำที่สะกดผิด : แตะค าท่ีขีดเส้นใต้ แล้วแตะการสะกดค าที่ถูกต้อง หากค าที่คุณต้องการ
ไม่ปรากฏ ให้แก้ไขค าโดยการป้อนใหม่ 
 

กำรเปิดหรือปิดกำรแก้ไขอัตโนมัติหรือกำรตรวจสอบตัวสะกด : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > 
แป้นพิมพ์ 
 

ค ำลัดและพจนำนุกรมส่วนตัวของคุณ  
ค าลัดจะช่วยให้คุณป้อนเพียงไม่กี่อักขระ แทนการป้อนค าหรือประโยคที่ยาว ข้อความแบบเต็มจะ
ปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณป้อนค าลัด ตัวอย่างเช่น คีย์ลัดของ “กลป” สามารถขยายเป็น “ก าลัง
ไป!” 
 

สร้ำงค ำลัด : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ แล้วแตะเพ่ิมค าลัดใหม่ 
 

ป้องกัน iPad ไม่ให้พยำยำมแก้ไขค ำหรือวล ี: สร้างค าลัด แต่ปล่อยให้ช่องค าลัดว่างเปล่า 
 

กำรแก้ไขค ำลัด : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ แล้วแตะ ค าลัด 
 

กำรใช้ iCloud เพื่ออัปเดตพจนำนุกรมส่วนตัวของคุณบนอุปกรณ์  iOS อ่ืนของคุณอยู่เสมอ : 
ไปที ่การตั้งค่า > iCloud และเปิด “เอกสารและข้อมูล” 
 
 
 

http://www.apple.com/asia/ipad/specs/
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เค้ำโครงแป้นพิมพ์ 
บน iPad คุณสามารถป้อนด้วยแป้นพิมพ์แบบแยกที่อยู่ด้านล่างของจอ หรือปล่อยแป้นพิมพ์ออก
จากแท่นไปไว้ตรงกลางของหน้าจอก็ได้ 

 
 
 
 

กำรปรับแป้นพิมพ์ : แตะค้าง         จากนั้น : 
• ใช้แป้นพิมพ์แยก : เลื่อนนิ้วของคุณเพ่ือแยก จากนั้นปล่อยนิ้ว 
• ย้ายแป้นพิมพ์ไปยังตรงกลางของหน้าจอ : เลื่อนนิ้วของคุณเพ่ือปล่อยจากแท่น จากนั้นปล่อยนิ้ว 
• กลับไปเป็นแป้นพิมพ์แบบเต็ม : เลื่อนนิ้วของคุณเพ่ือวางแท่นและผสาน จากนั้นปล่อยนิ้ว 
• กลับไปเป็นแป้นพิมพ์แบบเต็มที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ : เลื่อนนิ้วของคุณเพ่ือวางแท่น 
  จากนั้นปล่อยนิ้ว 
 

เปิดหรือปิดแยกแป้นพิมพ์ : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์แยกออก 
 

คุณสามารถใช้การตั้งค่า เพ่ือตั้งค่าเค้าโครงส าหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ หรือส าหรับแป้นพิมพ์ไร้
สายของ Apple ที่คุณใช้กับ iPad ได้ เค้าโครงที่มีให้ใช้ขึ้นอยู่กับภาษาของแป้นพิมพ์นั้น ดู 
แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ด้านล่าง และภาคผนวก B แป้นพิมพ์นานาชาติ ทีห่น้า 122 
 

กำรเลือกเค้ำโครงของแป้นพิมพ์ : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > แป้นพิมพ์ เลือกภาษา 
แล้วเลือกเค้าโครง 
 
แป้นพิมพ์ไร้สำยของ Apple 
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple (ขายแยกต่างหาก) ส าหรับพิมพ์บน iPad พิมพ์ไร้สาย
ของ Apple จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ดังนั้นคุณจ าเป็นต้องจับคู่กับ iPad ดู การจับคู่ปกรณ์บลูทูธ ที่
หน้า 32 
 

ทันทีที่แป้นพิมพ์ถูกจับคู่กับ iPad แป้นพิมพ์นั้นจะท าการเชื่อมต่อทุกครั้งที่อยู่ภายในระยะสูงสุดถึง 
33 ฟุต (10 เมตร) เมื่อแป้นพิมพ์ไร้สายถูกเชื่อมต่อ แป้นพิมพ์หน้าจอจะไม่ปรากฏเมื่อคุณแตะที่ช่อง
ข้อความ ในการประหยัดแบตเตอรี่ ให้ปิดแป้นพิมพ์เมื่อไม่ได้ใช้ 
 

เปลี่ยนภำษำเม่ือใช้แป้นพิมพ์ที่เป็นฮำร์ดแวร์ : กด Command–Space bar เพ่ือแสดงรายการ
ภาษาท่ีม ีกด Space bar อีกครั้งเพื่อเลือกภาษา 
 

กำรปิดแป้นพิมพ์ไร้สำย : กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้บนแป้นพิมพ์จนกว่าไฟสีเขียวจะดับลง 
 

iPadจะยกเลิกการเชื่อมต่อแป้นพิมพ์เมื่อปิดแป้นพิมพ์หรือแป้นพิมพ์อยู่นอกระยะ 
 

กำรยกเลิกกำรจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สำย : ไปที ่การตั้งค่า > บลูทูธ แตะ     ถัดจากชื่อแป้นพิมพ์ 
จากนั้นแตะ “เลิกใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้” 
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กำรป้อนตำมค ำบอก 
ใน iPad ที่รองรับ คุณสามารถป้อนข้อความตามค าบอกได้แทนการป้อนเอง ในการใช้การป้อนตาม 
ค าบอก คุณต้องเปิด Siri และ iPad จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใส่เครื่องหมาย 
วรรคตอนและออกค าสั่งเพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณ 
 

หมายเหตุ : การป้อนตามค าบอกอาจจะไม่มีครบทุกภาษาหรือครบทุกพ้ืนที่ และคุณสมบัติอาจจะ
แตกต่างกันไป อาจคิดค่าบริการข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
 

กำรเปิดกำรป้อนตำมค ำบอก : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri จากนั้นเปิด Siri 
 

กำรป้อนตำมค ำบอก : แตะ    จากแป้นพิมพ์บนหน้าจอ แล้วพูด เมื่อท าเสร็จ ให้แตะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ในการเพิ่มข้อความ ให้แตะ    อีกครั้งแล้วด าเนินการป้อนตามค าบอกต่อ ในการแทรกข้อความให้
แตะเพ่ือวางจุดแทรกก่อน คุณสามารถแทนท่ีข้อความที่เลือกโดยการป้อนตามค าบอกได้เช่นกัน 
 

กำรเพิ่มเครื่องหมำยวรรคตอนหรือจัดรูปแบบข้อควำม : พูดเครื่องหมายวรรคตอน หรือ 
การจัดรูปแบบค าสั่ง 
 

ตัวอย่างเช่น “Dear Mary comma the check is in the mailex clamationmark” จะมี
ผลลัพธ์เป็น “Dear  Mary, the check is in the mail!” 
เครือ่งหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบค าสั่ง ได้แก่ : 
• quote … endquote 
• new paragraph 
• cap—เพ่ือท าให้ค าถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
• caps on … caps off—เพ่ือท าให้อักขระตัวแรกของแต่ละค าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
• all caps—เพ่ือท าให้ค าถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 
• all caps on … all capsoff—เพื่อท าให้ค าที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 
• no caps on … no caps off—เพ่ือท าให้ค าที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์เล็กท้ังหมด 
• no space on … no pace off—เพื่อให้ค าต่อเนื่องกัน 
• smiley—เพ่ือแทรก :-) 
• frowny—เพ่ือแทรก :-( 
• winky—เพ่ือแทรก ;-) 
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กำรค้นหำ 
คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชั่นได้หลายตัวใน iPad รวมถึงวิกิพีเดียและเว็บด้วย ค้นหาแอปพลิเคชั่น
แต่ละตัว หรือค้นหาแอปพลิเคชั่นทั้งหมดในครั้งเดียวได้โดยใช้ Spotlight Spotlight ยังค้นหาชื่อ 
ของแอปพลิเคชั่นใน iPad ได้อีกด้วย หากคุณมีแอปพลิเคชั่นหลายตัว คุณอาจต้องการใช้ Spotlight 
เพ่ือระบุต าแหน่งแล้วเปิดแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรรค้นหำแอปพลิเคชั่นแต่ละตัว : ป้อนข้อความในช่องค้นหา 
ค้นหำ iPad โดยใช้ Spotlight : กวาดนิ้วไปทางขวาจากหน้าจอเริ่มต้นหน้าแรกของคุณ หรือกด
ปุ่มโฮม   จากหน้าจอเริ่มต้นใดก็ได ้ป้อนข้อความในช่องค้นหา 
 

ผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏในขณะที่คุณป้อน แตะ ค้นหา เพ่ือยกเลิกแป้นพิมพ์แล้วดูผลลัพธ์
เพ่ิมเติม แตะที่รายการในรายการเพ่ือเปิดไอคอนต่างๆ จะให้คุณทราบว่าผลลัพธ์มาจาก
แอปพลิเคชั่นตัวใด 
 

iPad อาจแสดงตามอันดับยอดนิยมให้คุณ โดยอิงตามการค้นหาก่อนหน้านี้ 
 

Spotlight ค้นหาดังต่อไปนี้ : 
• รายชื่อ ได้แก่ เนื้อหาทั้งหมด 
• แอปพลิเคชั่น ได้แก่ ชื่อแอปพลิเคชั่น 
• เพลง ได้แก่ ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม และไตเติลของพ็อดคาสท์และวิดีโอ 
• พ็อดคาสท ์ได้แก่ ชื่อเรื่อง 
• วิดีโอ ได้แก่ ชื่อเรื่อง 
• หนังสือเสียง ได้แก่ ชื่อเรื่อง 
• โน้ต ได้แก่ ข้อความในโน้ต 
• ปฏิทิน (กิจกรรม) ได้แก่ ชื่อกิจกรรม ผู้รับเชิญ สถานที ่และโน้ต 
• Mail ได้แก่ ช่อง ถึง จาก และหัวเรื่องของทุกบัญชี (ไม่ค้นหาข้อความในข้อความ) 
• เตือนความจ า ได้แก่ ชื่อเรื่อง 
• ข้อความ ได้แก่ ชื่อและข้อความในข้อความ 
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กำรค้นหำเว็บหรือวิกิพีเดียจำก Spotlight : เลื่อนลงมาด้านล่างของผลการค้นหา แล้วแตะ 
ค้นหาในเว็บ หรือค้นหาในวิกิพีเดีย 
 

กำรเปิดแอปฟลิเคชั่น : ป้อนชื่อแอปพลิเคชั่นบางส่วนหรือทั้งหมด จากนั้นแตะที่แอปพลิเคชั่น 
ตัวนั้น 

เลือกว่ำรำยกำรใดจะถูกค้นหำและล ำดับที่ถูกค้นหำ : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ค้นหาโดย
Spotlight 
 

กำรแจ้ง 
ในการท าให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกิจกรรมส าคัญ มีแอปพลิเคชั่นใน iPad หลายตัวที่สามารถเตือน 
ได ้การเตือนสามารถท่ีจะปรากฏเป็นระยะเวลาสั้นๆ เหมือนแบนเนอร์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ซ่ึง 
จะหายไปหากคุณไม่ได้ตอบสนองการเตือนนั้น หรือจะปรากฏที่กึ่งกลางของหน้าจอที่จะคงอยู่
จนกว่าคุณจะตอบสนองต่อการเตือนนั้น แอปพลิเคชั่นบางตัวยังสามารถแสดงป้ายก ากับบนไอคอน
ของแอปพลิเคชั่นนั้นที่หน้าจอเริ่มต้น เพ่ือแจ้งให้คุณทราบถึงจ านวนของรายการใหม่ ตัวอย่างเช่น 
จ านวนของข้อความอีเมลใหม่ที่คุณได้รับ หากพบปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งข้อความได้ เครื่องหมาย 
อัศเจรีย์    จะปรากฏบนป้ายก ากับ ป้ายก ากับจ านวนบนโฟลเดอร์จะแสดงจ านวนการเตือน
ส าหรับแอปพลิเคชั่นทั้งหมดในโฟลเดอร์ 

 

 
 

การเตือนยังสามารถท่ีจะปรากฏบนหน้าจอที่ล็อกได้ 
 

กำรตอบสนองต่อกำรเตือนเมื่อ iPad ล็อกอยู ่: กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวาที่การเตือน 
 

การเตือนทั้งหมดของคุณจะอยู่ในศูนย์การแจ้ง ดังนั้น หากคุณไม่สามารถตอบสนองการเตือนใน
ครั้งแรกได้ คุณสามารถตอบสนองการเตือนนั้นได้ในศูนย์การแจ้งเมื่อคุณพร้อม การเตือนจะรวมไปถึง : 
• การพลาดสาย FaceTime 
• อีเมลใหม่ 
• ข้อความใหม่ 
• เตือนความจ า 
• กิจกรรมในปฏิทิน 
• ค าเชิญของเพ่ือน (Game Center) 
คุณยังสามารถรับข่าวสารที่เกี่ยวกับภูมิอากาศในท้องถิ่น และแสดงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับหุ้นส่วน
บุคคลของคุณได้ หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Twitter และ Facebook ของคุณแล้ว คุณจะ
สามารถโพสต์และทวีตจากศูนย์การแจ้งไปยังบัญชีนั้นได้ 
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กำรดูศูนย์กำรแจ้ง กวาดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอ 
• การตอบกลับการเตือน : แตะการเตือน 
• การลบการเตือน : แตะ  จากนั้นแตะ ล้าง 
 

กำรจัดกำรกำรเตือนส ำหรับแอปพลิเคชั่นของคุณ : ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง ดู ห้ามรบกวน
และการแจ้ง ทีห่น้า 113 
 

กำรเลือกเสียงเตือน ปรับควำมดังเสียงเตือน หรือปิด/เปิดกำรสั่น : ไปที ่การตั้งค่า > เสียง 
 

กำรแบ่งปัน 
มีหลายวิธีที่จะแบ่งปันกับบุคคลอ่ืนด้วย iPad 
 

กำรแบ่งปันภำยในแอปพลิเคช่ัน 
ในแอปพลิเคชั่นหลายตัว การแตะ   จะแสดงตัวเลือกส าหรับการแบ่งปัน และการกระท าอ่ืน 
เช่น การพิมพ์ หรือ การคัดลอก ตัวเลือกจะเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชั่นที่คุณก าลังใช้ 

 

 
 

Facebook 
ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณ (หรือสร้างบัญชีใหม่) ในการตั้งค่าเพ่ือเปิดใช้งานการโพสต์
โดยตรงจากหลากหลายแอปพลิเคชั่นบน iPad 
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กำร Facebook : ไปที ่การตั้งค่า > Facebook 
 

กำรรแจ้ง : แตะ “แตะเพ่ือโพสต์” คุณสามารถเปิดคุณสมบัตินี้ได้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง >
แบ่งปันวิดเจ็ต 
 

กำรโพสต์โดยใช ้Siri : พูดว่า “Post to Facebook….” 
 

กำรโพสต์รำยกำรจำกแอปพลิเคชั่น : ในหลายแอปพลิเคชั่น ให้แตะ  ในแผนที่ ให้แตะ  
แตะแบ่งปันทีต้ั่ง จากนั้นแตะ Facebook 
 

กำรตั้งค่ำตัวเลือกส ำหรับ Facebook : ไปที ่การตั้งค่า > ต้ังค่า Facebook ไปที ่: 
• อัปเดตรายชื่อบน iPad ด้วย ชื่อ Facebook และรูปภาพ 
• อนุญาตให้ App Store, ปฏิทิน, รายชื่อ หรือ iTunes ใช้บัญชีของคุณ 
 

กำรติดตั้งแอปพลิเคชั่น Facebook : ไปที ่การตั้งค่า > Facebook จากนั้น แตะติดต้ัง 
 

Twitter 
ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Twitter ของคุณ (หรือสร้างบัญชีใหม่) ในการตั้งค่าเพ่ือเปิดใช้งานทวีตที่มีสิ่งที่
แนบจากหลากหลายแอปพลิเคชั่นบน iPad 
 

กำรลงช่ือเข้ำใช้หรือสร้ำงบัญชี Twitter : ไปที ่การตั้งค่า > Twitter 
 

กำรทวีตจำกศูนยก์ำรแจ้ง : แตะ “แตะเพ่ือทวีต” คุณสามารถเปิดคุณสมบัตินี้ได้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > 
การแจ้ง > แบ่งปันวิดเจ็ต 
 

กำรทวีตโดยใช ้Siri : พูดว่า “Tweet….” 
 

กำรทวีตรำยกำรจำกแอปพลิเคชั่น : ดูรายการ แตะ  จากนั้น แตะ Twitter หาก     ไม่ปรากฏ
ขึ้น ให้แตะที่หน้าจอ แตะ เพ่ิมทีต้ั่ง เพ่ือใส่ต าแหน่งของคุณ 
 

กำรทวีตต ำแหน่งในแผนที่ : แตะหมุดต าแหน่ง แตะ    แตะ แบ่งปันทีต้ั่ง จากนั้นแตะ Twitter 
 

เมื่อคุณเขียนทวีต หมายเลขที่อยู่มุมขวาล่างของหน้าจอทวีตแสดงจ านวนอักขระที่เหลืออยู่ที่คุณ
สามารถป้อนได ้สิ่งที่แนบจะใช้บางส่วนของอักขระ 140 อักขระท่ีทวีตด้วย 
 

กำรเพิ่มชื่อผู้ใช้ Twitter และรูปภำพไปยังรำยชื่อ : ไปที่ การตั้งค่า > Twitter แล้วแตะ อัปเดต 
รายชื่อ 
 

กำรตั้งค่ำตัวเลือกส ำหรับ Twitter : ไปที ่การตั้งค่า > Twitter 
 

กำรติดตั้งแอปพลิเคชั่น Twitter : ไปที ่ติดต้ัง > Twitter แล้วแตะติดตั้ง 
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กำรเชื่อมต่อ iPad กับทีวีหรืออุปกรณ์อื่น 
คุณสามารถใช้ AirPlay กับ Apple TV เพ่ือกระจายเนื้อหาไปยัง HDTV หรือเชื่อมต่อ iPad กับทีวี 
ของคุณโดยใช้สาย 
 

AirPlay 
ด้วย AirPlay คุณจะสามารถกระจายเพลง รูปภาพ และวิดีโอไปยัง Apple TV และอุปกรณ์ที่เปิด
ใช้งาน AirPlay แบบไร้สายได ้ตัวควบคุม AirPlay จะปรากฏขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AirPlay 
ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับที่ iPad เชื่อมต่ออยู่ คุณยังสามารถสะท้อนเนื้อหาบนหน้าจอ iPad 
ของคุณบนทีวีได้ 
 

กำรกระจำยเนื้อหำไปยังอุปกรณ์ที่เปิดใช้งำน AirPlay : แตะ   และเลือกอุปกรณ ์
กำรเข้ำถึงตัวควบคุม AirPlay และตัวควบคุมควำมดังเสียงในขณะใช้แอปพลิเคชั่น : เมื่อเปิด
หน้าจอ ให้คลิกสองครั้งท่ีปุ่มโฮม       แล้วเลื่อนไปทางซ้ายสุดของแถบที่ท างานพร้อมกัน 

 
 

 
 
 
 

สลับกำรเล่นกลับไปที ่iPad: แตะ      และเลือก iPad 
 

แสดงหน้ำจอ iPad ให้เหมือนกันบนทีวี : แตะ       ที่ด้านซ้ายสุดของแถบมัลติทาสก์ เลือก 
Apple TV และแตะ การสะท้อน แถบสีน้ าเงินจะปรากฏที่ด้านบนของจอ iPad เมื่อเปิดใช้หน้า
เหมือน AirPlay ทุกอย่างบนจอ iPad จะปรากฏบนจอทีวี 
 

กำรเชื่อมต่อ iPad กับทีวีโดยใชส้ำย 
สายและอะแดปเตอร์ของ Apple (แยกต่างหาก) อาจใช้เพ่ือเชื่อมต่อ iPad กับทีวีโปรเจคเตอร์หรือ
จอแสดงผลภายนอกอ่ืนๆ ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ไปที ่support.apple.com/kb/HT4108 
 

กำรพิมพด์้วย AirPrint 
AirPrint ให้คุณพิมพ์แบบไร้สายไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้กับ AirPrint จากแอปพลิเคชั่น iOS 
ดังต่อไปนี้ : 
• Mail ได้แก่ ข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบที่สามารถเปิดดูได้ใน Quick Look 
• รูปภาพและกล้อง ได้แก่ รูปภาพ 
• Safari ได้แก่ หน้าเว็บ PDF และสิ่งที่แนบอื่นที่สามารถดูได้ใน Quick Look 
• iBooks ได้แก่ PDF 
• แผนที ่ได้แก่ ส่วนของแผนที่ที่แสดงบนหน้าจอ 
• โน้ต ได้แก่ โน้ตที่แสดงในขณะนี้ 
 

แอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ที่มีให้ใช้จาก Apple Store อาจรองรับ AirPrint ด้วยเช่นกัน 
 

iPad และเครื่องพิมพ์ต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ AirPrint 
ให้ไปที ่support.apple.com/kb/HT4356 
 

ความดังเสียง AirPlay 

http://support.apple.com/kb/HT4108
http://support.apple.com/kb/HT4356
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พิมพเ์อกสำร : แตะ      หรือ     (ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชั่นที่คุณก าลังใช้) จากนั้นแตะ พิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรดูสถำนะของงำนพิมพ์: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม     แล้วแตะ ศูนย์การพิมพ์ ในแถบมัลติทาสก์
ป้ายก ากับบนไอคอนจะแสดงจ านวนเอกสารที่พร้อมให้สั่งพิมพ์ ซึ่งรวมถึงเอกสารปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรยกเลิกงำนพิมพ ์: ในศูนย์การพิมพ์ หากจ าเป็นให้เลือกงานพิมพ์ จากนั้นแตะ ยกเลิกการพิมพ์ 

อุปกรณ์บลูทูธ 
คุณสามารถใช้ iPad กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple และอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ เช่น หูฟังบลูทูธ 
ส าหรับโปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ ให้ไปที ่support.apple.com/kb/HT3647 
 

กำรจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ 
ก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์บลูทูธกับ iPad ไดคุ้ณต้องจับคู่อุปกรณ์บลูทูธกับ iPad ก่อน 
 

 

http://support.apple.com/kb/HT3647
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จับคู่อุปกรณ์บลูทูธกับ iPad : 
1  ท าให้อุปกรณ์นั้นค้นหาพบ 

ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ ส าหรับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ให้กดปุ่มเปิด/ปิด 
2  ไปที ่การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วเปิดบลูทูธ 
3  เลือกอุปกรณ์ และป้อนคีย์รหัสผ่านหรือพิน หากได้รับแจ้ง ดูค าแนะน าเกี่ยวกับคีย์รหัสผ่านหรือ 

PIN ที่มาพร้อมกับอุปกรณ ์
ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ให้ดูที ่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ทีห่น้า 25 
 

ในการใช้ชุดหูฟังบลูทูธกับ iPad ให้ดูที่เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ 
 

กำรเรียกคืนเสียงออกไปยัง iPad เม่ือเชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธ : ปิดหรือยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ 
หรือปิดบลูทูธ ใน การตั้งค่า > บลูทูธ ทุกครั้งที่อุปกรณ์อยู่นอกระยะ เสียงออกจะกลับไปดังที่ iPad 
คุณยังสามารถใช้ AirPlay    เพ่ือสลับเสียงออกไปยัง iPad ดู AirPlay ทีห่น้า 30 
 

สถำนะบลูทูธ 
หลังจากท่ีคุณจับคู่อุปกรณ์กับ iPad ไอคอนบลูทูธจะปรากฏในแถบสถานะท่ีด้านบนสุดของหน้าจอ : 
• (ขาว) : บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ 
• (เทา) : บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ แต่อุปกรณ์อยู่นอกระยะการเชื่อมต่อ หรือปิดอยู่ 
• ไม่มีไอคอนบลูทูธ : บลูทูธไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ ์
 

กำรยกเลิกกำรจับคู่อุปกรณ์จำก iPad 
คุณสามารถยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ หากคุณไม่ต้องการใช้กับ iPad อีกต่อไป 
 

เลิกจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ : ไปที ่การตั้งค่า > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ แตะ     ถั ด จ า ก ชื่ อ อุ ป ก ร ณ์  
จากนั้นแตะ “เลิกใช้อุปกรณ์นี้” 
 

กำรแบ่งปันไฟล์ 
คุณสามารถใช้ iTunes เพ่ือถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง iPad และคอมพิวเตอร์ของคุณคุณสามารถดูไฟล์ 
ที่ได้รับเป็นสิ่งที่แนบในอีเมลบน iPad ได้เช่นกัน ดู การอ่านเมล ทีห่น้า 44 หากคุณมีแอปพลิเคชั่น 
เดียวกับท่ีเปิดใช้งาน iCloud ในอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณสามารถใช้ iCloud เพ่ืออัปเดต 
เอกสารของคุณในอุปกรณ์ท้ังหมดของคุณโดยอัตโนมัติเสมอ ดู การใช้ iCloud ทีห่น้า 14 
 

กำรถ่ำยโอนไฟล์โดยใช้ iTunes : เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่มาพร้อมกับ
เครื่องใน iTunes ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPad จากนั้นคลิกปุ่มแอปพลิเคชั่น ใช้
ส่วนการแบ่งปันไฟล์เพ่ือถ่ายโอนเอกสารระหว่าง iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปพลิเคชั่นที่
รองรับการแบ่งปันไฟล์จะปรากฏในรายการแอปพลิเคชั่นการแบ่งปันไฟล์ใน iTunes ในการลบไฟล์
ให้เลือกไฟล์ในรายการไฟล์ แล้วกดแป้น Delete 
 

คุณสมบัติควำมปลอดภัย 
การรักษาความปลอดภัยช่วยคุณป้องกันข้อมูลบน iPad จากการลักลอบเข้าไปใช้ 
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รหัสผ่ำนและกำรปกป้องข้อมูล 
เพ่ือความปลอดภัย คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านที่คุณจ าเป็นต้องป้อนทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง หรือ
เรียกคืน iPad หรือเมื่อคุณได้เข้าถึงการตั้งค่าการล็อกรหัสผ่าน 
 

การตั้งรหัสผ่านจะเปิดใช้การป้องกันข้อมูล ซึ่งใช้รหัสผ่านนั้นเป็นกุญแจส าหรับเข้ารหัสข้อความ
อีเมล และเอกสารแนบที่เก็บไว้บน iPad (แอปพลิเคชั่นบางตัวที่มีให้ใช้จาก Apple Store อาจ
รองรับการปกป้องข้อมูลด้วยเช่นกัน) ข้อความแจ้งเตือนที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอล็อกรหัสผ่านใน
การตั้งค่า แสดงว่าการปกป้องข้อมูลถูกเปิดใช้งานแล้ว 
 

ตั้งรหัสผ่ำน : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน แล้วแตะตรวจรหัสผ่าน และป้อนรหัสผ่าน
ตัวเลข 4 ตัว 
 

กำรใช้รหัสผ่ำนที่ปลอดภัยมำกขึ้น : ในการเพิ่มความปลอดภัย ให้ปิดรหัสผ่านแบบง่าย และใช้ 
รหัสผ่านที่ยาวขึ้นด้วยการผสมหมายเลข ตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน และอักขระพิเศษ 
 

ในการปลดล็อก iPad เมื่อป้องกันไว้ด้วยรหัสผ่านผสม ให้คุณป้อนรหัสผ่านโดยใช้แป้นพิมพ์ หาก
คุณต้องการปลดล็อก iPad โดยใช้แป้นคีย์ตัวเลข คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านที่ยาวขึ้นได้โดยใช้า
หมายเลขอย่างเดียว  
 

ดู การล็อกรหัสผ่าน ที่หน้า 115 
 

ค้นหำ iPad ของฉัน 
ค้นหา iPad ของฉันจะช่วยให้คุณระบุต าแหน่งและป้องกัน iPad ของคุณโดยการใช้แอปพลิเคชั่น
ค้นหา iPhone ของฉันที่แจกฟรีบน iPad, iPhone หรือ iPod touch เครื่องอ่ืนหรือโดยการใช้เว็บ
เบราว์เซอร์บน Mac และ PC ที่ลงชื่อเข้าใช้ใน www.icloud.com 
 

ค้นหา iPad ของฉันประกอบด้วย : 
• การเล่นเสียง : เล่นเสียงเป็นเวลาสองนาที 
• โหมดสูญหาย : คุณสามารถล็อก iPad ที่สูญหายของคุณด้วยรหัสผ่านโดยทันที และสามารถส่ง

ข้อความที่ใช้แสดงหมายเลขที่ติดต่อได้นอกจากนั้น iPad จะติดตามและรายงานต าแหน่งเพ่ือที่
คุณจะได้เห็นว่าเครื่องของคุณอยู่ในต าแหน่งใด เมื่อคุณค้นหาโดยใช้แอปพลิเคชั่นค้นหา iPhone 
ของฉัน 

• ลบ iPad : ลบข้อมูลและสื่อทั้งหมดบน iPad ของคุณ และเปลี่ยนการตั้งค่าของ iPad ให้กลับสู่
ค่าเริ่มต้นเดิมจากโรงงาน 

 

ข้อส าคัญ : ในการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณจะต้องเปิดค้นหา iPad ของฉันในการตั้งคา่ iCloud บน 
iPad ของคุณและ iPad จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ 
 

เปิดค้นหำ iPad ของฉัน : ไปที ่การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดค้นหา iPad ของฉัน 
 

 
 
 

https://www.icloud.com/
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แบตเตอรี่ 
iPad จะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จใหม่ได้อยู่ภายใน ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 
ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่  ให้ไปที ่www.apple.com/asia/batteries 
 

ค าเตือน : ส าหรับข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องแบตเตอรี่และการชาร์จ iPad 
ให้ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ส าคัญ ทีห่น้า 125 
 

ชำร์จแบตเตอรี่  : วิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่ของ  iPad คือ เชื่อมต่อ iPad เข้ากับ
แหล่งจ่ายไฟโดยใช้สายเคเบิล และอะแดปเตอร์แบบ USB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iPad อาจจะชาร์จได้ช้า เมื่อคุณเชื่อมต่อกับพอร์ต USB2.0 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเครื่อง 
Mac หรือ PC ไม่มีพลังงานไฟเพียงพอในการชาร์จ iPad จะปรากฏข้อความ “ไม่ได้ชาร์จ” บน
แถบสถานะ 

 

ข้อส าคัญ : แบตเตอรี่ของ iPad อาจถ่ายเทประจุออกไปแทนที่การชาร์จ หาก iPad ต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดพักเครื่องหรือสแตนด์บาย หรือต่อกับฮัป USB หรือต่อกับช่อง
USB ของแป้นพิมพ์ 
 

ไอคอนแบตเตอรี่ในมุมบนขวาของแถบสถานะ แสดงระดับแบตเตอรี่หรือสถานะการชาร์จ 
 
 
 

   
กำรแสดงเปอร์เซ็นต์ของกำรชำร์จแบตเตอรี่ : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน และเปิดการ
ต้ังค่าด้านล่างการใช้งานแบตเตอรี่ 

 

ข้อส าคัญ : หาก iPad มีพลังงานไฟน้อยจะแสดงรูปภาพดังต่อไปนี้ ที่แสดงว่าต้องชาร์จ iPad นาน
ถึงยี่สิบนาที ก่อนการใช้งานใหม่อีกครั้ง หาก iPad มีพลังงานน้อยมากๆ อาจไม่มีรูปภาพใดๆ ขึ้นที่
หน้าจอประมาณนานกว่า 2 นาท ีก่อนที่รูปภาพแสดงพลังงานแบตเตอรี่ต่ าจะปรากฏขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีจ านวนการชาร์จที่จ ากัดาซึ่งในท้ายที่สุดก็ต้องท าการเปลี่ยนใหม่ 
กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ และต้องให้ตัวแทนผู้ให้บริการที่ได ้
รับรองจาก Apple (AASP) เป็นผู้เปลี่ยนเท่านั้น 
ไปที ่www.apple.com/asia/batteries/replacements.html 

   

 

http://www.apple.com/th/batteries/
http://www.apple.com/asia/batteries/replacements.html
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Siri 4 
 
 
 

Siri คืออะไร 
Siri คือผู้ช่วยส่วนตัวที่ชาญฉลาด ซึ่งจะช่วยให้คุณท าสิ่งต่างๆ ให้ลุล่วงได้โดยเพียงแค่พูด 
Siri เข้าใจการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นคุณจึงไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ค าสั่งเฉพาะหรือจดจ า 
ค าส าคัญต่างๆ คุณสามารถขอให้ช่วยท าสิ่งต่างๆ ได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า  
“Set the Alarm for 6:30 a.m.” หรือ “Wake me at 6:30 in the morning.” ไม่ว่าอย่างไร 
Siri ก็สามารถเข้าใจได้ 

 

ค าเตือน : ส าหรับข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนขณะขับรถ ให้ดูที่ ข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยทีส่ าคัญ ทีห่น้า 125 

 

Siri จะช่วยให้คุณเขียนและส่งข้อความ จัดก าหนดการประชุม โทรแบบ FaceTime หาเส้นทาง  
ต้ังค่าเตือนความจ า ค้นหาเว็บ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งท าได้ง่ายๆ เพียงแค่พูดอย่างเป็นธรรมชาติ 
Siri จะถามค าถามหากต้องการความกระจ่างหรือข้อมูลเพ่ิมเติม Siri ยังใช้ข้อมูลรายชื่อคลังเพลง 
ปฏิทิน เตือนความจ าของคุณ เป็นต้น เพ่ือที่จะรู้จักสิ่งที่คุณก าลังพูดถึง 

 

Siri ท างานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชั่นส่วนใหญ่ที่มากับ iPad และจะใช้บริการค้นหาและ
บริการหาทีต้ั่งเมื่อจ าเป็น คุณยังสามารถขอให้ Siri เปิดแอปพลิเคชั่นให้คุณได้อีกด้วย 
คุณสามารถพูดกับ Siri ได้มากมายหลายเรื่อง นี่คือตัวอย่างบางตัว เริ่มกันจาก : 
• FaceTime Joe 
• Set the timer for 30 minutes 
• Directions to the nearest Apple store 
• Is it going to rain tomorrow? 
• Post to Facebook 
• Tweet 

 

หมายเหตุ : Siri มีให้ใช้ได้บน iPad รุ่นที่ 3 หรือใหม่กว่า และต้องใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต Siri 
อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกภาษาหรือครบทุกพ้ืนที่ และคุณสมบัติบางอย่างอาจจะแตกต่างกันไปตาม
พ้ืนที ่อาจคิดค่าบริการข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 

 

เกี่ยวกับ Siri 
กำรเริ่มต้นใช้งำน Siri 
Siri จะเริ่มใช้งานได้ด้วยการกดปุ่ม  
กำรเริ่มต้นใช้งำน Siri : กดปุ่มโฮม       จนกว่า Siri จะปรากฏ หากคุณไม่ได้เปิด Siri ไว้ เมื่อ
ตอนทีคุ่ณตั้งคา่ iPad ให้ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri 
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คุณจะได้ยินเสียงบิ๊บสั้นๆ สองครั้ง และเห็นค าว่า “What can I help you with?” บนหน้าจอ 
 

 
 

ให้เริ่มพูด ไอคอนไมโครโฟนจะสว่างข้ึนเพื่อช่วยให้คุณรู้ว่า Siri ได้ยินสิ่งที่คุณก าลังพูดอยู่ เมื่อคุณได้
เริ่มต้นพูดกับ Siri แล้ว ให้แตะไอคอนไมโครโฟนเพื่อพูดกับ Siri อีกครั้ง 

 

Siri จะรอจนกว่าคุณจะหยุดพูด แต่คุณยังสามารถแตะไอคอนไมโครโฟนเพ่ือบอก Siri ว่าคุณพูด
เสร็จแล้วได้อีกด้วยนี่ เป็นจะประโยชน์อย่างมากเมื่อมีเสียงรบกวนจ านวนมากอยู่รอบๆ และนี่ยัง
สามารถเร่งการสนทนาของคุณกับ Siri ไดเ้นื่องจาก Siri จะไม่ต้องรอให้คุณหยุดพักการพูด 

 

เมื่อคุณหยุดพูดแล้ว Siri จะแสดงสิ่งที่ได้ยินแล้วจัดหาสิ่งตอบกลับมาให้ Siri มักจะรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องที่อาจเป็นประโยชน์มาให้ด้วย หากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่น เช่น ข้อความ
ตัวอักษรที่คุณได้เขียนไว้ หรือต าแหน่งที่คุณเคยขอไว้ ให้เพียงแค่แตะที่หน้าจอเพ่ือเปิด
แอปพลิเคชั่นส าหรับรายละเอียดและการกระท าต่อไป 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siri อาจขอความกระจ่างคุณในการท าาให้ค าร้องขอสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น บอก Siri ให้ “Remind 
me to call mom” แล้ว Siri อาจถามว่า “What time would you like me to remind you?” 
 

กำรยกเลิกค ำขอ : พูดว่า “cancel” แตะ       หรือกดปุ่มโฮม  
 

กำรบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ 
ยิ่ง Siri รู้จักคุณมากเท่าไหร่ Siri ยิ่งสามารถใช้ข้อมูลของคุณเพ่ือช่วยเหลือคุณได้มากข้ึนเท่านั้น Siri 
จะรับข้อมูลของคุณจากการ์ดข้อมูลส่วนตัวของคุณ (“ข้อมูลของฉัน”) ในรายชื่อ 
บอก Siri ว่ำคุณเป็นใคร : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > ข้อมูลของฉัน จากนั้นแตะที่ชื่อของ
คุณ ใส่ที่อยู่บ้านและที่ท างานลงไปบนการ์ดของคุณ เพ่ือให้คุณสามารถพูดได้ว่า “Tell me how 
to get home” 

 

 

สิ่งที่ Siri ได้ยินคุณพูด 

การตอบกลับของ Siri 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้แตะเพื่อเปิดแอปพลิเคชั่น 

แตะเพื่อพูดกับ Siri 
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Siri ยังต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคลส าคัญๆ ในชีวิตของคุณด้วย ดังนั้นให้ใส่ความสัมพันธ์เหล่านั้น
บนการ์ดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย ซ่ึง Siri สามารถช่วยคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณบอกให้ Siri 
ส่งข้อความถึงพ่ีสาวของคุณ Siri จะถามคุณว่าใครคือพ่ีสาวของคุณ (หากคุณไม่ได้มีข้อมูลนั้นบน
การ์ดของคุณอยู่แล้ว) Siri จะเพ่ิมความสัมพันธ์นั้นไปยังการ์ดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือจะได้ไม่
ต้องถามอีกในครั้งต่อไป 
 

สร้างการ์ดในรายชื่อส าหรับความสัมพันธ์ที่ส าคัญของคุณทั้งหมด และรวมข้อมูลต่างๆ เช่น
หมายเลขโทรศัพท ์ที่อยู่อเีมล ที่อยู่ที่บ้านและทีท่ างาน และชื่อเล่นที่คุณชอบใช้ไว้ด้วย 

 

คู่มือบนหนำ้จอ 
Siri จะแจ้งให้คุณทราบพร้อมตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถพูดได้ไว้บนหน้าจอ ถาม Siri ว่า “what 
can you do” หรือแตะ     เมื่อ Siri ปรากฏเป็นครั้งแรก Siri จะแสดงรายการของแอปพลิเคชั่นที่
Siri รองรับ พร้อมตัวอย่างของค าร้องขอ แตะรายการในรายการเพื่อดูตัวอย่างเพ่ิมเติม 

 

 
 

Siri แบบแฮนด์ฟรี 
คุณสามารถใช้ Siri กับชุดหูฟังที่เข้ากันได ้เช่น Apple EarPods ที่มาพร้อมกับรีโมทและไมโครโฟน 
(ใช้งานแยกกัน) และชุดหูฟังแบบมีสายหรือแบบบลูทูธอ่ืนๆ 
กำรพูดกับ Siri โดยใช้ชุดหูฟัง : กดค้างไว้ที่ปุ่มตรงกลาง (หรือปุ่มโทรบนชุดหูฟังแบบบลูทูธ)  
 

ในการด าเนินการสนทนาต่อกับ Siri ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มในแต่ละครั้งที่คุณต้องการพูด 
 

เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง Siri จะพูดสิ่งตอบกลับมาให้คุณ Siri จะอ่านทวนข้อความตัวอักษรและข้อความ
อีเมลที่คุณได้ป้อนตามค าบอกไว้ให้คุณฟังก่อนจะส่งออกไป การกระท านี้จะให้โอกาสคุณเปลี่ยน
ข้อความได้หากคุณต้องการ Siri จะยังอ่านทวนหัวเรื่องของเตือนความจ าให้ฟังก่อนการสร้างเตือน
ความจ านั้นอีกด้วย 
บริกำรหำที่ตั้ง 
เพราะ Siri รู้จักต าแหน่ง  เช่น “current” “home” and “work” (หาก iPad รุ่น Wi-Fi + 
cellular ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้) ดังนั้นจึงสามารถเตือนคุณให้ท างานบางอย่างเมื่อคุณออกจาก
ต าแหน่ง หรือไปถึงต าแหน่งนั้นๆ ได้ บอก Siri ว่า “Remind me to call my daughter when I 
leave the office” และ Siri จะท าตามนั้น 
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ข้อมูลต าแหน่งจะไม่ถูกติดตามหรือจัดเก็บภายนอก iPad คุณยังสามารถใช้ Siri ได้ หากคุณปิด
บริการหาที่ต้ัง แต ่Siri จะไม่ท าสิ่งใดก็ตามทีจ่ าเป็นต้องใช้ข้อมูลต าแหน่ง 
 

ปิดบริกำรหำที่ตั้งส ำหรับ Siri : ไปที ่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง 
 

ผู้พิกำร 
Siri สามารถเข้าถึงโดยผู้พิการทางสายตาและผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นได้ โดยผ่าน VoiceOver 
ซึ่งก็คือตัวอ่านหน้าจอที่มาพร้อมกับ iOS VoiceOver จะอธิบายสิ่งต่างๆ บนหน้าจอ ซึ่งรวมถึง
ข้อความใดๆ ในการตอบกลับของ Siri ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้ iPad ได้โดยไม่ต้องมอง 
 

เปิด VoiceOver : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ 
 

การเปิด VoiceOver จะท าให้แม้แต่การแจ้งเตือนก็จะถูกอ่านออกมาให้คุณฟัง ส าหรับข้อมูล
เพ่ิมเติม ให้ดูที ่VoiceOver ทีห่น้า 97 

 

กำรตั้งค่ำตัวเลือกส ำหรับ Siri 
เปิดหรือปิด Siri : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri 
หมายเหตุ : การปิด Siri จะรีเซ็ต Siri และ Siri จะลืมการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเสียงของคุณไป 
 

ตั้งตัวเลือกส ำหรับ Siri : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri 
• ภาษา : เลือกภาษาส าหรับใช้พูดกับ Siri 
• เสียงตอบกลับ : ตามค่าเริ่มต้น Siri จะพูดตอบกลับเมื่อคุณใช้ Siri กับชุดหูฟังเท่านั้น หากคุณ

ต้องการให้ Siri พูดตอบกลับเสมอ ให้ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ตลอดเวลา 
• ข้อมูลของฉัน : ให้ Siri รู้จักการ์ดในรายชื่อที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดูที่ การบอก Siri 

เกี่ยวกับตัวคุณ ทีห่น้า 36 
 

กำรอนุญำตหรือป้องกันกำรเขำ้ถึง Siri เมื่อ iPad ถูกล็อกด้วยรหัสผ่ำน : ไปที่ การตั้งค่า >ทั่วไป 
> ล็อกรหัสผ่าน 
 

คุณยังสามารถปิดใช้งาน Siri โดยการเปิดการควบคุม ดูที ่การจ ากัด ทีห่น้า 115 
 

ร้ำนอำหำร 
Siri ท างานร่วมกับ Yelp, OpenTable และอ่ืนๆ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและช่วยให้คุณ 
จองโต๊ะได ้ขอให้ค้นหาร้านอาหารตามประเภทอาหาร ราคา ต าแหน่ง ที่นั่งกลางแจ้ง หรือตัวเลือก 
ต่างๆ รวมกัน Siri สามารถแสดงรูปภาพ ดาว Yelp ระดับราคา และค าวิจารณ์ที่มีให้คุณดูได้ 
ขอข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการใช้แอปพลิเคชั่น Yelp และ OpenTable โดย iPad จะแจ้งให้คุณ 
ดาวน์โหลด หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งไว้ 
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กำรดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับร้ำนอำหำร : แตะร้านอาหารที ่Siri แนะน า 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพยนตร์ 
ถาม Siri เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เข้าโรงฉายอยู่ หรือสถานที่ที่คุณสามารถไปดูภาพยนตร์ที่ระบุไว้ได้ 
ค้นหาว่าภาพยนตร์ฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อใด ใครเป็นผู้ก ากับ และภาพยนตร์เรื่องนั้นชนะรางวัลใด
มาบ้าง Siri จะบอกต าแหน่ง แสดงรอบฉาย และค าวิจารณ์จากเว็บไซต์ Rotten Tomato 
 

กำรดูข้อมูลเกี่ยวกับภำพยนตร์โดยละเอียด : แตะภาพยนตร์ที ่Siri แนะน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่านคำวิจารณ์ของ Rotten Tomato 
 

ดูภาพยนตร์ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

กีฬำ 
Siri รู้หลายเรื่องเก่ียวกับกีฬาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเบสบอล บาสเกตบอล ฟุตบอล ซอคเกอร์ และฮอคก้ี 
ขอ Siri ให้หาก าหนดการแข่งขัน คะแนนจากการแข่งขันในฤดูกาลปัจจุบัน หรือคะแนนสดในนาที 
นั้นจากการแข่งขันสด บอก Siri ให้แสดงสถิติผู้เล่นแล้วเปรียบเทียบกับสถิติของผู้เล่นคนอ่ืน Siri 
ติดตามข้อมูลสถิติของทีมได้ด้วย นี่คือสิ่งที่คุณอาจถามได้ : 
• What was the score of the last Giants game? 
• What are the National League standings? 
• When is the Chicago Cubs first game of the season? 
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กำรป้อนตำมค ำบอก 
เมื่อ Siri เปิดอยู่ คุณยังสามารถป้อนข้อความตามค าบอกได้อีกด้วย ดูที่ การป้อนตามค าบอก 
ทีห่น้า 26 

 

ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถเขียนอีเมล ข้อความตัวอักษร และข้อความอ่ืนๆได้ โดยการพูดไปยัง Siri 
โดยตรง คุณอาจเลือกใช้การป้อนตามค าบอกได้ การป้อนตามค าบอกจะช่วยให้คุณแก้ไขข้อความ
แทนการแทนที่ข้อความทั้งหมด การป้อนตามค าบอกยังให้เวลาคุณคิดมากข้ึนขณะก าลังเขียนอยู่ 

 

Siri เข้าใจการหยุดพักที่หมายถึงคุณได้พูดเสร็จแล้วในขณะนั้น และจะใช้โอกาสนั้นในการ
ตอบสนองในขณะที่สิ่งนี้ช่วยให้คุณสนทนากับ Siri ได้อย่างเป็นธรรมชาติ Siri อาจขัดจังหวะคุณ
ก่อนที่คุณจะพูดเสร็จจริงๆ หากคุณหยุดพักนานเกินไป ด้วยการป้อนตามค าบอก คุณสามารถหยุด
พักได้นานเท่าที่คุณต้องการ และกลับมาพูดต่อได้เมื่อคุณพร้อม 

 

คุณยังสามารถเริ่มการเขียนข้อความโดยใช้ Siri จากนั้นใช้การป้อนตามค าบอกได้ ตัวอย่างเช่น คุณ
สามารถสร้างอีเมลด้วย Siri จากนั้นแตะร่างจดหมายเพ่ือเปิดข้อความนั้นใน Mail ได้ ใน Mail คุณ
สามารถเขียนให้เสร็จหรือแก้ไขข้อความและท าการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ได้ เช่น การเพ่ิมหรือลบผู้รับ
ออก การปรับแก้หัวเรื่อง หรือการเปลี่ยนบัญชีที่คุณก าลังจะใช้ส่งอีเมลไป 
 

กำรแก้ไข Siri ให้ถูกต้อง 
หำก Siri มีปัญหำ 
บางครั้ง Siri อาจมีปัญหาในการท าความเข้าใจคุณ ตัวอย่างเช่น ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หาก
คุณพูดโดยใช้ส าเนียงนั่นจะท าให้ Siri ต้องใช้เวลาในการท าความคุ้นเคยกับเสียงของคุณ หาก Siri
ได้ยินไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณพูดอย่างถูกต้องครบถ้วน คุณสามารถแก้ได้ 
Siri จะแสดงสิ่งที่คุณพูด พร้อมกับการตอบกลับของ Siri 
 

กำรแก้ไขสิ่งที่ Siri ได้ยินจำกที่คุณพูด : แตะกล่องค าพูดที่แสดงสิ่งที่ Siri ได้ยินคุณพูด แก้ไข
ค าร้องขอของคุณ โดยการป้อนาหรือแตะ       บนแป้นพิมพ์เพ่ือป้อนตามค าบอก 
ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนตามค าบอก ให้ดูที ่การป้อนตามค าบอก ทีห่น้า 26 
หากบางส่วนของข้อความถูกขีดเส้นใต้ด้วยสีฟ้า ให้แตะข้อความนั้นแล้ว Siri จะแนะน าทางเลือก
อ่ืนๆ แตะการแนะน าอันใดอันหนึ่ง หรือแทนที่ข้อความนั้นโดยการป้อนหรือป้อนตามค าบอก 
 

แก้ไข Siri ด้วยเสียงพูด : แตะ    แล้วพูดซ้ า หรือร้องขอให้ชัดเจนอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น “I meant Boston.” 
 

เมื่อก าลังแก้ไข Siri อย่าพูดสิ่งทีคุ่ณไม่ต้องการ ให้บอก Siri ถึงสิ่งทีคุ่ณต้องการเท่านั้น 
กำรแก้ไขข้อควำมเมลหรือข้อควำมตัวอักษร : หาก Siri ถามว่าคุณต้องการส่งข้อความหรือไม่ 
คุณสามารถพูดได้ว่า : 
• เปลี่ยนเป็น : Call me tomorrow. 
• เพ่ิม : See you there question mark. 
• No, send it to Bob. 
• No (เพ่ือเก็บข้อความนั้นไว้โดยไม่ส่งออกไป) 
• Cancel. 



บท 4  Siri 43  

ในการให้ Siri อ่านข้อความให้คุณฟัง ให้พูดว่า “Read it back to me” หรือ “Read me the 
message”หากข้อความถูกต้อง คุณสามารถพูด “Yes, send it” 

 

สภำพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน 
ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน ให้ถือ iPad ไว้ใกล้กับปากของคุณ แต่อย่าพูดเข้าไปในขอบ
ล่างสุดโดยตรง พูดให้ชัดเจนและพูดอย่างเป็นธรรมชาติ แตะ     เมื่อคุณพูดเสร็จ 

 

กำรเชื่อมต่อเครือข่ำย 
Siri อาจบอกคุณถึงปัญหาการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย เพราะ Siri จะต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์ Apple 
ส าหรับการรูจ้ าเสียงและบริการอ่ืนๆ คุณจ าเป็นต้องมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแบบ 3G 4G หรือ 
LTE หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi ที่ใช้ได้ด ี
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Safari 5 
 
 
 

 
 

คุณสมบัติต่างๆ ของ Safari ประกอบด้วย : 
• ตัวอ่าน ใช้ดูบทความต่างๆ โดยไม่มีโฆษณาหรือสิ่งเกะกะ 
• รายการการอ่าน ใช้รวบรวมบทความต่างๆ เพ่ืออ่านภายหลัง 
• โหมดเต็มหน้าจอ ใช้เมื่อดูหน้าเว็บในแนวนอน 

 

ใช้ iCloud เพ่ือดูหน้าต่างๆ ที่คุณได้เปิดบนอุปกรณ์อ่ืนๆ และใช้เพ่ือท าให้ที่คั่นหน้าและรายการ
การอ่านของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์อ่ืนๆ ของคุณ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรดูหน้ำเว็บ : แตะช่องที่อยู่ (ในแถบชื่อเรื่อง) ป้อน URL จากนั้นแตะ ไป 
• การเลื่อนหน้าเว็บ : เลื่อนขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง 
• การเลื่อนภายในกรอบ : เลื่อนด้วยสองนิ้วภายในกรอบ 
• การโหลดหน้าเว็บอีกครั้ง : แตะ     ในช่องที่อยู่ 
 

กำรปิดหน้ำเว็บ : แตะ    บนแถบของหน้าเว็บ 
 

กำรดูหน้ำเว็บอ่ืนที่คุณเปิด : แตะที่แถบที่ด้านบนสุดของหน้า 
 

ค้นหาเว็บและหนา้ปัจจุบัน 

ดูที่คั่นหน้าเว็บ ประวัติการเข้าชม 
หรือรายการการอ่านของคุณ 

ป้อนที่อยู่เว็บ (URL) 

เปิดหนา้ใหม่ 

แตะสองครั้งที่รายการ
หรือจีบนิ้วเพื่อซูมเข้า

หรือออก 
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กำรเปิดหน้ำเว็บท่ีเพิ่งปิดอีกครั้ง : แตะค้างไว้ที ่    จากนั้นแตะรายการในรายการ 
 

กำรดูหน้ำเว็บท่ีคุณเปิดบนอุปกรณ์อ่ืนๆ ของคุณ : แตะ ในการแบ่งปันหน้าเว็บที่คุณเปิด
บน iPad ด้วยอุปกรณ์อ่ืนๆ ของคุณโดยใช้แถบ iCloud ให้ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิด 
Safari 
 

กำรตำมลิงก์บนหน้ำเว็บ : แตะลิงก์นั้น 
• การดูที่อยู่ปลายทางของลิงก์ : แตะค้างไว้ที่ลิงก์นั้น 
• การเปิดลิงก์ในแถบใหม ่: แตะค้างไว้ที่ลิงก ์จากนั้นแตะ “เปิดในแถบใหม่” 

 

ข้อมูลที่ตรวจพบ เช่นหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล อาจปรากฏเป็นลิงก์ในหน้าเว็บได้เช่นกัน
แตะค้างไว้ที่ลิงก์เพ่ือดูตัวเลือกที่มี 
 

กำรดูบทควำมในตัวอ่ำน : แตะปุ่มตัวอ่าน หากปุ่มนี้ปรากฏอยู่ในช่องท่ีอยู่ 
• การปรับขนาดแบบอักษร : แตะ 
• การแบ่งปันบทความ : แตะ 

หมายเหตุ : เมื่อคุณส่งอีเมลบทความจากตัวอ่าน นอกเหนือจากลิงก์แล้ว ข้อความแบบเต็มของ
บทความจะถูกส่งไปด้วย 

• การกลับไปมุมมองปกติ : แตะตัวอ่าน 
 

กำรใช้รำยกำรกำรอำ่นเพื่อรวบรวมหน้ำเว็บแล้วอ่ำนในภำยหลัง : 
 

• การเพ่ิมหน้าเว็บปัจจุบัน : แตะ    จากนั้นแตะ “เพ่ิมไปยังรายการการอ่าน” ด้วย iPad2 หรือ
รุ่นใหม่กว่า หน้าเว็บและลิงก์จะถูกบันทึกไว้ เพ่ือให้คุณสามารถอ่านหน้าเว็บนั้นได้ แม้เวลาที่คุณ
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ 

• การเพ่ิมที่อยู่ปลายทางของลิงก์ : แตะค้างไว้ที่ลิงก ์จากนั้นแตะ “เพ่ิมไปยังรายการการอ่าน” 
• การดูรายการการอ่านของคุณ : แตะ    จากนั้นแตะ  
• การลบรายการ จากรายการการอ่านของคุณ : กวาดนิ้วที่รายการนั้น จากนั้นแตะ ลบ 
 

กำรกรอกแบบฟอร์ม : แตะช่องข้อความเพ่ือเรียกใช้แป้นพิมพ์ 
• การย้ายไปยังช่องข้อความอ่ืน : แตะที่ช่องข้อความ หรือแตะ ถัดไป หรือ ก่อนหน้า 
• การส่งแบบฟอร์ม : แตะ ไป ค้นหา หรือที่ลิงก์บนหน้าเว็บเพื่อส่งแบบฟอร์ม 
• การเปิดใช้งานการป้อนอัตโนมัติ : ไปที ่การตั้งค่า > Safari > การป้อนอัตโนมัต ิ
 

กำรค้นหำเว็บ หน้ำเว็บปัจจุบัน หรือ PDF ที่ค้นหำได้ : ป้อนข้อความในช่องค้นหา 
• การค้นหาเว็บ : แตะค าแนะน าใดค าแนะน าหนึ่งที่ปรากฏขึ้น หรือแตะ ค้นหา 
• การหาข้อความ ค้นหาบนหน้าเว็บปัจจุบัน หรือ PDF : เลื่อนไปยังด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้น

แตะรายการที่อยู่ด้านล่างของ บนหน้านี้ 
ผลการค้นหาแรกจะถูกไฮไลท์ ในการหาผลการค้นหาต่อๆ มา ให้แตะ 
 

กำรคั่นหน้ำเว็บปัจจุบัน : แตะ      จากนั้นแตะ ที่ค่ันหน้า 
เมื่อคุณบันทึกที่คั่นหน้า คุณจะสามารถแก้ไขชื่อของที่คั่นหน้าได้ ตามค่าเริ่มต้น ที่คั่นหน้าจะถูก
บันทึกไว้ที่ระดับบนสุดของที่ค่ันหน้า ในการเลือกโฟลเดอร์อ่ืน ให้แตะ ที่ค่ันหน้า 
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กำรแสดงแถบที่คั่นหน้ำ : แตะช่องที่อยู่ ในการแสดงแถบที่คั่นหน้าเสมอ ให้ไปที่ การตั้งค่า > 
Safari ใต ้ทั่วไป 

 

กำรสร้ำงไอคอนบนหน้ำจอโฮม : แตะ     จากนั้นแตะ “เพ่ิมไปที่หน้าจอโฮม” Safari จะเพ่ิม
ไอคอนส าหรับหน้าเว็บปัจจุบันไปยังหน้าจอโฮมของคุณ รูปภาพนั้นจะถูกใช้เป็นไอคอนคลิปเว็บบน
หน้าจอโฮมด้วย นอกเสียจากว่าหน้าเว็บนั้นจะมีไอคอนแบบก าหนดเอง คลิปเว็บจะถูกส ารองข้อมูล
โดย iCloud และ iTunes แต่จะไม่ถูกพุชไปยังอุปกรณ์อ่ืนๆ โดย iCloud หรือเชื่อมข้อมูลโดย 
iTunes 

 

กำรใช ้iCloud เพื่อท ำให้ท่ีคั่นหน้ำและรำยกำรกำรอ่ำนของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ของคุณ : ไปที ่การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิด Safari ดูที ่การใช้ iCloud ทีห่น้า 14  
 

กำรตั้งค่ำตัวเลือกส ำหรับ Safari : ไปที ่การตั้งค่า > Safari ตัวเลือกต่างๆ ประกอบด้วย : 
• โปรแกรมค้นหา 
• การป้อนอัตโนมัติ ส าหรับการกรอกแบบฟอร์ม 
• การเปิดลิงก์ในหน้าใหม่หรือในพื้นหลัง 
• การเลือกดูแบบเป็นส่วนตัวเพ่ือช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัว และปิดกั้นบางเว็บไซต์ไม่ให้ตามรอย

พฤติกรรมของคุณได้ 
• การล้างประวัติการเข้าชม คุกกี ้และข้อมูล 
• ข้อมูลโทรศัพท์มือถือส าหรับรายการการอ่าน 
• ค าเตือนการหลอกลวง 
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Mail 6 
 
 
 

 
 

 

กำรอ่ำนเมล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรติดธงข้อควำมหรือท ำเครื่องหมำยเป็นยังไม่ได้อำ่น : แตะ      ในการท าเครื่องหมายข้อความ
หลายข้อความในครั้งเดียว ให้แตะ แก้ไข ในระหว่างที่ดูรายการข้อความ 

 

กำรระบุข้อควำมที่ระบุที่อยู่ถึงคุณโดยเฉพำะ : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้น
เปิดหรือปิด แสดงป้ายถึง/ส าเนาถึง ข้อความที่มีที่อยู่ของคุณในช่องถึง หรือส าเนาถึงจะระบุด้วย
ไอคอนในรายการข้อความ 

 

กำรดูผู้รับทั้งหมดของข้อควำม : แตะรายละเอียดค าในช่องจาก แตะชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ
เพ่ือดูข้อมูลรายชื่อของผู้รับหรือเพ่ิมผู้รับไปยังรายชื่อหรือรายการ VIP ของคุณ 

 

กำรป้องกันกำรดำวน์โหลดรูปภำพระยะไกล : ไปที ่การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเปิด
หรือปิด โหลดรูปภาพระยะไกล 

 

กำรเปิดลิงก์ : แตะลิงก์เพ่ือใช้การกระท าเริ่มต้น หรือสัมผัสค้างไว้เพ่ือดูการกระท าอ่ืน ตัวอย่างเช่น 
ส าหรับที่อยู่คุณจะสามารถแสดงต าแหน่งในแผนที่หรือเพ่ิมไปยังรายชื่อ ส าหรับเว็บลิงก์ คุณ
สามารถเพ่ิมไปยังรายการการอ่าน 
 

 

เปลี่ยนกลอ่งเมลหรือบัญชี 

มลนี้ ลบ ย้าย หรือ มายหลายข้อค  

อค  
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กำรเปิดค ำเชิญกำรประชุมหรือสิ่งที่แนบ : แตะที่รายการนั้น หากสิ่งที่แนบสามารถใช้ได้กับ
แอปพลิเคชั่นหลายตัว ให้แตะค้างไว้เพ่ือเลือกแอปพลิเคชั่นที่ท างานร่วมกับไฟล์นั้น 
 

กำรบันทึกรูปภำพหรือวิดีโอที่แนบมำ : แตะค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ บันทึกรูปภาพ
หรือวิดีโอ รายการจะถูกบันทึกไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณในแอปพลิเคชั่นรูปภาพ 
 

กำรโหลดข้อควำมใหม่ : ดึงรายการข้อความหรือกล่องเมลลง เพ่ือรีเฟลชรายการ 
• การตั้งค่าการรับจ านวนข้อความที่เก่ากว่า : ไปที ่การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > แสดง 
 

กำรปิดกำรแจ้งข้อควำมใหม่ส ำหรับบัญชี : ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > Mail > ชื่อบัญชี 
จากนั้นปิดศูนย์กลางการแจ้ง 
 

กำรเปลี่ยนระดับเสียงท่ีเล่นโดย Mail : ไปที ่การตั้งค่า > เสียง 
• การเปลี่ยนระดับเสียงที่เล่นส าหรับเมลใหม่ในบัญชีแต่ละบัญชี : ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > 

Mail > ชื่อบัญชี > เสียงได้รับเมลใหม่ 
• การเปลี่ยนระดับเสียงที่เล่นส าหรับเมลใหม่จาก VIPs : ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > Mail > VIP 

> เสียงได้รับเมลใหม่ 
 

กำรส่งอีเมล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรเขียนข้อควำม : แตะ   จากนั้นป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมล หลังจากคุณได้ป้อนผู้รับ คุณสามารถ
ลากเพ่ือย้ายผู้รับนั้นระหว่างช่องได้ เช่น จากถึง เป็นส าเนาถึง หากคุณมีบัญชีเมลหลายบัญชี ให้
แตะ จาก เพ่ือเปลี่ยนบัญชีที่คุณก าลังส่งมา 

 

กำรส่งส ำเนำลับถึงคุณเองในข้อควำมขำออกโดยอัตโนมัติ : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ 
ปฏิทิน > ส าเนาลับถึงตัวเองเสมอ 

 

กำรบันทึกฉบับร่ำงของข้อควำม : แตะ ยกเลิก จากนั้นแตะ บันทึกฉบับร่าง แตะค้างไว้ที่   เ พ่ื อ
ดูแบบร่างที่บันทึกของคุณ 

 

กำรตอบกลับข้อควำม : แตะ       แล้วแตะ ตอบกลับ ไฟล์และภาพถ่ายที่แนบมากับอีเมล
เริ่มแรกจะไม่ส่งกลับไปด้วย ในการรวมสิ่งที่แนบ ให้ส่งต่อข้อความแทนการตอบกลับข้อความ 

แตะเพื่อเปลี่ยนจากส าเนาถึง 
หรือส าเนาลับถึง 

เปลี่ยนลายเซ็นของคุณ 
ใน ค่าติดต้ัง > Mail รายชื่อ

ปฏิทิน 
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กำรส่งต่อข้อควำม : เปิดข้อความ และแตะ       จากนั้นแตะ ส่งต่อ การกระท านี้จะส่งต่อสิ่งที่
แนบของข้อความอีกด้วย 

 

กำรอ้ำงอิงข้อควำมบำงส่วนที่คุณก ำลังตอบกลับหรือส่งต่อ : แตะค้างไว้เพ่ือเลือกข้อความ ลาก
จุดจับเพ่ือเลือกข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในการตอบกลับของคุณ จากนั้นแตะ  
• การเปลี่ยนแปลงระดับย่อหน้า : แตะข้อความท่ีจะย่อหน้า แตะ    อย่างน้อยสองครั้ง จากนั้นแตะ 

ย่อหน้าอ้าง 
• การเพ่ิมย่อหน้าอ้างโดยอัตโนมัติ : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเปิด เพ่ิมย่อ

หน้าอ้าง 
 

กำรส่งรูปหรือวิดีโอในข้อควำม : แตะจุดแทรกเพ่ือแสดงปุ่มการเลือก จากนั้นแตะ แทรกรูปภาพ
หรือวิดีโอ แล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอจากอัลบั้ม คุณยังสามารถส่งอีเมลรูปภาพหลายรูปโดยใช้
รูปภาพไดด้้วย ดูที ่การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ ทีห่น้า 58 

 

กำรเปลี่ยนลำยเซ็นอีเมลของคุณ : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ลายเซ็น หากคุณมี
บัญชีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี  ให้แตะแต่ละบัญชี เพ่ือก าหนดลายเซ็นที่แตกต่างกันส าหรับแต่ละ
บัญชี 

 

กำรจัดกำรอีเมล 
กำรดูข้อควำมจำก VIPs : ไปยัง รายการกล่องเมล (แตะ กล่องเมล เพ่ือไปยังรายการ) จากนั้น
แตะ VIP 
• การเพ่ิมบุคคลไปยังรายการ VIP : แตะชื่อหรือที่อยู่ของบุคคลในช่องจาก ถึง หรือ ส าเนาถึง/

ส าเนาลับถึง จากนั้นแตะ เพ่ิมไปยัง VIP 
 

กำรจัดกลุ่มข้อควำมที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฎิทิน แล้วเปิดหรือ
ปิดจัดเรียงตามประเด็น 
 

กำรค้นหำข้อควำม : เปิดกล่องเมล จากนั้นป้อนข้อความในช่องค้นหา คุณสามารถค้นหาช่อง 
จาก ถึง หรือ เรื่องในกล่องเมลที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน ส าหรับบัญชีเมลที่รองรับการค้นหาข้อความบน 
เซิร์ฟเวอร ์ให้แตะ ทั้งหมด เพ่ือค้นหา จาก ถึง เรื่อง และเนื้อหาในข้อความ 
 

กำรลบข้อควำม : หากข้อความเปิดอยู่ ให้แตะ 
• การลบข้อความโดยไม่ต้องเปิด : กวาดนิ้วเหนือชื่อข้อความ จากนั้นแตะ ลบ 
• การลบข้อความหลายข้อความ : ในขณะที่ดูรายการข้อความ ให้แตะ แก้ไข 
• การปิดการยืนยันการลบ : ไปที ่การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ถามก่อนที่จะลบ 
 

กำรกู้คืนข้อควำม : ไปที่ กล่องเมลถังขยะของบัญชี เปิดข้อความ แตะ     จากนั้นย้ายข้อความ
ไปยังกล่องข้อความเข้า หรือโฟลเดอร์อ่ืนของบัญชี 
• การตั้งค่าระยะเวลาที่ข้อความอยู่ในถังขยะก่อนจะลบอย่างถาวร : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ 

ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ขั้นสูง 
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กำรเปิดหรือปิดกำรเก็บถำวร : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ขั้น
สูง เมื่อคุณเก็บข้อความโดยถาวร ข้อความนั้นจะย้ายไปยังกล่องเมลที่ชื่อว่าเมลทั้งหมด มีเพียงบาง
บัญชีเมลเท่านั้นที่รองรับการเก็บถาวร 
 

กำรยำ้ยข้อควำมไปยังกล่องเมลอ่ืน : ในขณะที่ดูข้อความ ให้แตะ      จากนั้นเลือกปลายทาง 
 

กำรเพิ่ม ตั้งชื่อใหม่ หรือลบกล่องเมล : ในรายการกล่องเมล ให้แตะ แก้ไข กล่องเมลบางกล่องจะ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบได้ 

 

กำรพิมพ์ข้อควำมและสิ่งที่แนบ 
กำรพิมพ์ข้อควำม : แตะ     จากนั้นแตะพิมพ์ 
 

กำรพิมพ์รูปภำพภำยใน : แตะค้างไว้ที่รูปภาพ แล้วแตะ บันทึกรูปภาพ ไปที่ รูปภาพ และพิมพ์
รูปภาพจากอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ 
กำรพิมพ์สิ่งท่ีแนบ : แตะสิ่งที่แนบเพื่อเปิดใน Quick Look แตะ       แล้วแตะพิมพ์ ส าหรับข้อมูล
เพ่ิมเติม ให้ดูที ่การพิมพ์ด้วย AirPrint ทีห่น้า 30 
 

บัญชี Mail และกำรตั้งค่ำ 
กำรเปลี่ยนกำรตั้งค่ำ Mail และบัญชีเมล : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฎิทิน คุณสามารถตั้งค่า : 
• iCloud 
• Microsoft Exchange และ Outlook 
• Google 
• Yahoo! 
• AOL 
• Microsoft Hotmail 
• บัญชี POP และ IMAP อ่ืนๆ 
การตั้งค่าจะแตกต่างไปตามประเภทของบัญชีที่คุณก าลังตั้งค่าอยู่  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ
ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถให้ข้อมูลที่คุณจ าเป็นต้องป้อน 

 

กำรหยุดใช้บัญชีชั่วครำว : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เลือกบัญชี จากนั้นปิดบริการ
เมลส าหรับบัญชี เมื่อบริการปิดอยู่ iPad จะไม่แสดงหรือเชื่อมข้อมูลนั้นจนกว่าคุณจะกลับมาเปิด
บริการ นี่เป็นวิธีที่ดีที่จะหยุดการรับอีเมลงานระหว่างช่วงพักร้อน เป็นต้น 

 

กำรลบบัญชี : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เลือกบัญชี แล้วเลื่อนลงมา และแตะ ลบ
บัญชี ข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับบัญชี เช่น ที่ค่ันหน้า เมล และโน้ต จะถูกลบออก 

 

ก ำหนดกำรตั้งค่ำพุช : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เรียกข้อมูลใหม่ พุชจะส่งข้อมูล
ใหม่ เมื่อข้อมูลนั้นปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์และเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อาจเกิดความล่าช้า)
เมื่อพุชปิดอยู่ ให้ใช้การตั้งค่าในการเรียกข้อมูลใหม่เพ่ือระบุความบ่อยในการเรียกข้อมูล  การตั้ง
ค่าที่คุณเลือกไว้นี้จะแทนที่การตั้งค่าบัญชีแต่ละบัญชี อย่าเรียกข้อมูลบ่อยๆ เพ่ืออายุการใช้งานที่
ยาวนานยิ่งขึ้นของแบตเตอรี่ มีเพียงบางบัญชีเมลเท่านั้นที่รองรับการพุช 
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กำรส่งข้อควำมที่ลงชื่อและเข้ำรหัส : ไปที ่การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฎิทิน แตะที่บัญชี แล้วแตะ 
ขั้นสูง เปิด S/MIME จากนั้นเลือกใบรับรองส าหรับลงชื่อและเข้ารหัสข้อความขาออก ในการติดตั้ง
ใบรับรอง คุณอาจต้องได้รับโปรไฟล์การก าหนดค่าจากผู้ดูแลระบบของคุณ ให้ดาวน์โหลดใบรับรอง
จากผู้เผยแพร่เว็บไซต์โดยใช้ Safari หรือรับใบรับรองเป็นสิ่งที่แนบมาในเมล 

 

กำรตั้งค่ำตัวเลือกขั้นสูง : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ขั้นสูง 
ตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลงไปตามบัญชี และอาจรวมถึง : 
• เก็บร่างข้อความข้อความที่ส่ง และข้อความที่ลบใน iPad 
• การตั้งค่าระยะเวลาที่ข้อความท่ีลบแล้วจะอยู่ในถังขยะ ก่อนจะลบอย่างถาวร 
• การปรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมล 
• การปรับการตั้งค่า SSL และรหัสผ่าน 

 

ให้สอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าการตั้งค่า
อะไรที่เหมาะสมกับบัญชีของคุณ 
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ข้อควำม 7 
 
 
 

 
 

 

กำรส่งและรับข้อควำม 
 
ค าเตือน : ส าหรับข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนระหว่างขับขี่ ให้ดูที่ ข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยทีส่ าคัญ ทีห่น้า 125 
 
ด้วยการใช้แอปพลิเคชั่นข้อความและบริการ iMessage ในตัว คุณจะสามารถส่งข้อความตัวอักษร
ได้อย่างไม่จ ากัดผ่าน Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือไปยังผู้ใช้ iOS และ OS X 
Mountain Lion อ่ืนๆ ได้ ข้อความสามารถรวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอ่ืนๆ ได้ คุณสามารถ
เห็นเมื่อบุคคลอ่ืนก าลังป้อน และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบว่าคุณได้อ่านข้อความแล้วได้ iMessages 
จะแสดงบนอุปกรณ ์iOS ของคุณทั้งหมดท่ีเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียวกัน เพ่ือให้คุณสามารถเริ่มการ
สนทนาในอุปกรณ์หนึ่งของคุณ และด าเนินการสนทนาต่อในอีกอุปกรณ์หนึ่งของคุณได้ iMessages
จะถูกเข้ารหัสไว้เพ่ือความปลอดภัย 
 

หมายเหตุ : อาจคิดค่าบริการข้อมูลผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
 

แตะปุ่มแก้ไขเพื่อแก้ไข 
หรือส่งต่อการสนทนา 

แตะปุ่มเขียนเพื่อเริ่มการ
สนทนาใหม่ 

แตะปุ่มแนบสื่อเพื่อรวม
รูปภาพหรือวิดีโอ 
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กำรเริ่มต้นกำรสนทนำเป็นตัวอักษร : แตะ    จากนั้นแตะ      และ เลื อกผู้ ติ ด ต่ อ  ค้ นหา
รายชื่อของคุณ โดยการป้อนชื่อหรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ป้อน
ข้อความจากนั้นแตะ ส่ง 
 

หมายเหตุ : การเตือน    จะปรากฏ หากไม่สามารถส่งข้อความได้ แตะการเตือนส าหรับข้อมูล
เพ่ิมเติม หรือเพ่ือลองส่งข้อความอีกครั้ง 
 

กำรท ำกำรสนทนำต่อ : แตะบทสนทนาในรายการข้อความ 
 

กำรซ่อนแป้นพิมพ์ : แตะ      ที่มุมขวาล่าง 
 

กำรใช้อักขระรูปภำพ : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ > เพ่ิมแป้นพิมพ์ใหม่ 
จากนั้นแตะ อิโมจิ เพ่ือท าให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ จากนั้นขณะที่ก าลังป้อนข้อความ ให้แตะ     เพ่ือ
ใช้แป้นพิมพ์อิโมจิ ดูที่ วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ ทีห่น้า 123 

 

กำรดูข้อมูลรำยช่ือของบุคคล : แตะ       เลื่อนไปยังด้านล่างสุดของบานหน้าต่างข้อมูลเพ่ือดูการ
กระท าที่คุณสามารถท าได ้เช่น การโทรโดยใช้ FaceTime 

 

กำรดูข้อควำมก่อนหน้ำในบทสนทนำ : เลื่อนไปด้านบนสุด (แตะแถบสถานะ) แตะโหลดข้อความ
ก่อนหน้านี้ หากจ าเป็น 
 

กำรส่งข้อควำมให้กับกลุ่ม : แตะ    จากนั้นป้อนผู้รับหลายๆ คน 
 

กำรจัดกำรบทสนทนำ 
บทสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในรายการข้อความ จุดสีฟ้า    บ่งบอกถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน แตะ
บทสนทนาเพื่อดูหรือด าเนินการสนทนาต่อ 
 

กำรส่งต่อบทสนทนำ : เลือกบทสนทนา แตะ       เลือกส่วนของบทสนทนา จากนั้นแตะ ส่งต่อ 
 

กำรแก้ไขบทสนทนำ : เลือกบทสนทนา  แตะ      เลือกส่วนของบทสนทนา จากนั้นแตะลบ ใน
การล้างข้อความและสิ่งที่แนบทั้งหมดโดยไม่ลบบทสนทนา ให้แตะ ล้างทั้งหมด 
กำรลบบทสนทนำ : ในรายการข้อความ ให้กวาดนิ้วบนบทสนทนา จากนั้นแตะ ลบ 
 

กำรค้นหำบทสนทนำ : เลื่อนไปด้านบนสุดของรายการข้อความเพ่ือแสดงช่องค้นหา จากนั้นป้อน
สิ่งที่คุณต้องการค้นหา คุณยังสามารถค้นหาบทสนทนาจากหน้าจอเริ่มต้นได้ด้วย ดูที่ การค้นหา  
ทีห่น้า 27 

 

เพิ่มบุคคลไปยังรำยกำรรำยชื่อของคุณหรือแบ่งปันผู้ติดต่อ : แตะหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่
อีเมลในรายการข้อความ จากนั้น แตะ  
 

กำรส่งรูปภำพ วิดีโอ และอื่นๆ 
คุณสามารถส่งรูปภาพ วิดีโอ ต าาแหน่ง ข้อมูลรายชื่อ และเสียงบันทึกได ้การจ ากัดขนาดของสิ่งที่ 
แนบจะถูกก าหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPad อาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอที่แนบเมื่อจ าเป็น 
 

กำรส่งรูปภำพหรือวิดีโอ : แตะ 
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กำรส่งต ำแหน่ง : ในแผนที ่ให้แตะ      ส าหรับต าแหน่ง แตะ แบ่งปันทีต้ั่ง จากนั้นแตะ ข้อความ 
 

กำรส่งข้อมูลรำยชื่อ : ในรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อ แตะ แบ่งปันรายชื่อ (ด้านล่างของโน้ต) จากนั้น
แตะ ข้อความ 

 

กำรบันทึกรูปภำพหรือวิดีโอที่คุณได้รับไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ : แตะรูปภาพหรือวิดีโอ 
แตะ      จากนั้นแตะ บันทึกรูปภาพ 
 

กำรคัดลอกรูปภำพหรือวิดีโอ : แตะค้างไว้ที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ คัดลอก 
 

กำรบันทึกข้อมูลรำยชื่อที่คุณได้รับ : แตะกล่องค าพูดที่มีข้อมูลรายชื่อ จากนั้นแตะ สร้างรายชื่อ
ใหม ่หรือ “เพ่ิมไปที่รายชื่อที่มีอยู่เดิม” 

 

กำรเพิ่มบุคคลไปยังรำยชื่อของคุณจำกรำยกำรข้อควำม : แตะหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล 
จากนั้นแตะ “เพ่ิมไปที่รายชื่อ” 
 

กำรตั้งค่ำของข้อควำม 
ไปที ่การตั้งค่า > ข้อความ เพ่ือตั้งค่าตัวเลือกส าหรับข้อความ รวมถึง : 
• การเปิดหรือปิด iMessage 
• การแจ้งคนอ่ืนๆ เมื่อคุณได้อ่านข้อความของพวกเขาแล้ว 
• การระบุหมายเลขโทรศัพท์ Apple ID หรือที่อยู่อีเมลที่ใช้กับข้อความ 
• การแสดงช่องเรื่อง 
 

กำรจัดกำรกำรแจ้งส ำหรับข้อควำม :ดูที ่ห้ามรบกวนและการแจ้ง ทีห่น้า 113 
 

กำรตั้งค่ำเสียงเตือนส ำหรับข้อควำมตัวอักษรที่เข้ม : ดูที ่เสียง ทีห่น้า 118 
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FaceTime 8 
 
 
 

 

 
บน iPad2 หรือรุ่นใหม่กว่า คุณสามารถใช้ FaceTime เพ่ือท าการโทรผ่านจอภาพไปยังอุปกรณ์ 
iOS อ่ืนๆ หรือคอมพิวเตอร์ที่รองรับ FaceTime ได้ กล้อง FaceTime ช่วยให้คุณพูดคุยได้แบบ
เห็นหน้ากัน และสลับไปใช้กล้อง iSight ทางด้านหลังเพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณเห็นรอบๆตัวคุณ 

 

หมายเหตุ : FaceTime อาจไม่มีให้ใช้ครบทุกพ้ืนที่ บน iPad รุ่น Wi-Fi + cellular การโทร
FaceTime สามารถท าได้ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อาจคิด
ค่าบริการข้อมูลผ่านสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในการใช้งาน FaceTime คุณจ าเป็นต้องใช้ Apple ID และการเชื่อมอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi เมื่อ
คุณเปิด FaceTime คุณอาจจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID หรืออาจจะต้องสร้างบัญชีใหม่เพ่ือ
ใช้งาน 

 

โทรผ่ำน FaceTime : แตะรายชื่อ เลือกชื่อ แล้วแตะอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่บุคคลนั้นใช้
ส าหรับ FaceTime  
 

คุณสามารถโทรผ่าน FaceTime ได้จากแอปพลิเคชั่นรายชื่อ 
หมุน iPad เพ่ือใช้ FaceTime ในแนวนอนหรือแนวตั้ง ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแนวที่ไม่

ลากรูปภาพของคุณไปยังมุมต่างๆ 

ปิดเสียง 
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ต้องการ ให้ล็อก iPad ในแนวต้ัง ดู แนวตั้งและแนวนอน ทีห่น้า 20 
 

โทรเบอร์ลำ่สุดอีกครั้ง : แตะ ล่าสุด แล้วแตะทีช่ื่อ หรือหมายเลข 
 

ใช้รำยกำรโปรด : แตะรายการโปรด : 
• เพ่ิมคนโปรด : แตะ  แล้วเลือกรายชื่อ 
• โทรหาคนโปรด : แตะไปที่ชื่อที่อยู่ในรายการ 
 

กำรเพิ่มรำยช่ือ : แตะ รายชื่อ แตะ     จากนั้นป้อนชื่อและที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่
พวกเขาใช้เพื่อโทรผ่าน FaceTime ส าหรับรายชื่อที่อยู่นอกเขตภูมิภาคของคุณ ให้แน่ใจว่าได้ป้อน
หมายเลขครบสมบูรณ์ ซึ่งรวมทั้งรหัสประเทศและรหัสพ้ืนที่ด้วย 

 

กำรใช้แอปพลิเคชั่นอื่นระหว่ำงกำรใช้สำย : กดปุ่มโฮม      จากนั้นแตะไอคอนแอปพลิเคชั่น คุณ
ยังสามารถพูดคุยกับเพ่ือนของคุณได้ แต่คุณจะไม่เห็นหน้าซึ่งกันและกัน ในการกลับไปที่วิดีโอ ให้
แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ 
 

ตั้งค่ำตัวเลือกส ำหรับ FaceTime : ไปที ่การตั้งค่า > FaceTime 
 

ตัวเลือกได้รวมถึงการระบุหมายเลขโทรศัพท์ Apple ID หรือที่อยู่อีเมลเพื่อใช้ส าหรับ FaceTime 
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กล้อง 9 
 
 
 

 
 

 

ท ำควำมรู้จัก 
หากคุณใช้งาน iPad2 หรือรุ่นใหม่กว่า คุณสามารถถ่ายได้ทั้งภาพและวิดีโอ นอกเหนือจาก
กล้อง iSight ที่ด้านหลังเครื่อง ยังมีกล้องที่ใช้ส าหรับ FaceTime ที่ด้านหน้าส าหรับการโทรแบบ
FaceTime และการถ่ายรูปตัวเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กรอบสี่เหลี่ยมบนหน้าจอแสดงบริเวณโฟกัสของกล้องและบริเวณที่กล้องเปิดรับแสง  เมื่อคุณ
ถ่ายรูปบุคคล iPad (รุ่นที่3) จะใช้การตรวจจับใบหน้าเพ่ือโฟกัสโดยอัตโนมัติและเพ่ือความสมดุล
ของการเปิดรับแสงให้ใบหน้าต่างๆ ได้ไม่เกิน 10 ใบหน้า กรอบสี่เหลี่ยมจะปรากฏส าหรับใบหน้า
แต่ละใบหน้าที่ถูกตรวจจับ 
 

กำรถ่ำยรูป : แตะ    หรือกดปุ่มเพ่ิม/ลดความดังเสียง ในการแสดงตารางบนหน้าจอ ให้แตะ 
ตัวเลือก 
• การซูมเข้าหรือซูมออก : จีบนิ้วที่หน้าจอ (กล้อง iSight เท่านั้น) 
 

กำรบันทึกวิดีโอ : สลับไปเป็น        จากนั้นแตะ      หรือกดปุ่มเพ่ิม/ลดความดังเสียง เพ่ือเริ่ม
หรือหยุดบันทึก 

 

เมื่อคุณเริ่มถ่ายภาพหรือเริ่มบันทึกวิดีโอ iPad จะมีเสียงชัตเตอร์ดังขึ้น คุณสามารถควบคุมความดัง
เสียงด้วยปุ่มความดังเสียง หรือสวิตช์ด้านข้าง 
 

บันทึกวิดีโอ 

ดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายไว้ 
 

สวิตซก์ล้อง/วิดีโอ 
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หมายเหตุ : ในบางประเทศ การปิดเสียง iPad จะไม่ได้ท าให้เสียงชัตเตอร์หายไป หากเปิดบริการ
หาต าแหน่ง รูปภาพ และวิดีโอจะถูกระบุข้อมูลต าแหน่ง ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ในแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ 
และเว็บไซตส์ าหรับแบ่งปันรูปภาพ ดู ความเป็นส่วนตัว ทีห่น้า 118 

 

กำรตั้งค่ำโฟกัสและกำรเปิดรับแสง : 
• การตั้งค่าโฟกัสและการเปิดรับแสงส าหรับช็อตต่อไป แตะที่วัตถุบนหน้าจอ การตรวจจับใบหน้า

จะปิดชั่วคราว 
• การล็อกโฟกัสและการเปิดรับแสง : แตะค้างไว้ที่หน้าจอจนกระท่ังกรอบสี่เหลี่ยมกระพริบ การล็อก

แบบ AE/AF จะแสดงที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ และโฟกัสกับการเปิดรับแสงจะยังล็อกอยู่ จนกว่า
คุณจะแตะหน้าจออีกครั้ง 

 

กำรถ่ำยสกรีนช็อต : กดและปล่อยปุ่มพัก/ปลุก และปุ่มโฮม   พร้อมกัน สกรีนช็อตจะถูกเพ่ิม
ไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ 
 

หมายเหตุ : บน iPad ที่ไม่มีกล้อง ภาพถ่ายทั้งหน้าจอจะถูกเพ่ิมไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มที่บันทึกไว้ 
 

กำรดู แบ่งปัน และพิมพ์ 
รูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายจากกล้องจะถูกบันทึกไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ ถ้าคุณได้เปิด การตั้งค่า 
> iCloud ส าหรับการกระจายภาพ รูปภาพใหม่จะปรากฏในอัลบั้มการกระจายภาพของคุณ และ
กระจายไปยังอุปกรณ์ iOS อ่ืนๆ และคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย ดู การใช้ iCloud ที่หน้า 14 และ
การกระจายรูปภาพ ที่หน้า 57 
 

ดูอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ : กวาดนิ้วไปทางขวา หรือแตะรูปภาพขนาดย่อ คุณยังสามารถดูอัลบั้ม
ม้วนฟิลม์ของคุณในแอปพลิเคชั่นรูปภาพได้อีกด้วย 
• การแสดงหรือซ่อนตัวควบคุมขณะดูรูปภาพหรือวิดีโอ : แตะหน้าจอ 
• การแบ่งปันรูปภาพหรือวิดีโอ : แตะ      ในการส่งรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการ ให้แตะ 

ในขณะที่ดูรูปขนาดย่อ เลือกรายการ จากนั้นแตะ แบ่งปัน 
• การพิมพ์รูปภาพ : แตะ  ดู การพิมพ์ด้วย AirPrint ทีห่น้า 30 
• การลบรูปภาพหรือวิดีโอ : แตะ 
 

กำรกลับไปสู่กล้อง : แตะ เสร็จ 
 

อัปโหลดรูปภำพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ : เชื่อมต่อ iPad ไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ 
• Mac : เลือกรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกปุ่มน าเข้า หรือดาวน์โหลดใน iPhoto 

หรือแอปพลิเคชั่นรูปภาพอ่ืนๆ ที่รองรับในคอมพิวเตอร์ของคุณ 
• PC : ปฏิบัติตามข้ันตอนที่มากับแอปพลิเคชั่นรูปภาพของคุณ 

 

หากคุณลบรูปภาพหรือวิดีโอจาก iPad เมื่อคุณอัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ รูปภาพและ
วิดีโอเหล่านั้นจะลบออกจากอัลบั้มม้วนฟิลม์ของคุณ คุณสามารถใช้บานหน้าต่างการตั้งค่ารูปภาพ
ใน iTunes เพ่ือเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอกับแอปพลิเคชั่นรูปภาพบน iPad (วิดีโอสามารถเชื่อม
ข้อมูลได้เฉพาะเครื่อง Mac เท่านั้น) ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ทีห่น้า 16 
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กำรแก้ไขรูปภำพและกำรตัดแต่งวิดีโอ 
 

 
 
 
 

 
 

 

กำรแก้ไขรูปภำพ : ขณะดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นเลือกเครื่องมือ 
• ปรับอัตโนมัติ : การปรับจะเพ่ิมความมืดและความสว่างโดยรวม ความอ่ิมตัวของสี และคุณภาพ

อ่ืนของรูปภาพ หากคุณต้องการให้มีการปรับ ให้แตะที่เครื่องมืออีกครั้ง แม้ว่าคุณจะได้บันทึก
การเปลี่ยนแปลงไปแล้ว) 

• การลบตาแดง : แตะที่ตาแต่ละข้างที่ต้องการแก้ไข 
• การครอบตัด : ลากมุมต่างๆ ของตาราง ลากรูปภาพเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง แล้วแตะ ครอบตัด ใน

การตั้งค่าอัตราส่วนเฉพาะ ให้แตะ อัตราส่วน 
 

กำรตัดแต่งวิดีโอ : ขณะที่ก าลังดูวิดีโอ ให้แตะที่หน้าจอเพ่ือแสดงตัวควบคุม ลากปลายข้างใดข้าง
หนึ่งของกรอบเฟรมภาพนิ่งที่อยู่ด้านบนของวิดีโอ แล้วแตะตัดต่อ 

 

ข้อส าคัญ : หากคุณเลือก ตัดแต่งต้นฉบับ เฟรมที่โดนตัดแต่งจะถูกลบออกจากวิดีโอต้นฉบับอย่าง
ถาวร หากคุณเลือก “บันทึกเป็นคลิปใหม่” คลิปวิดีโอที่ตัดแต่งใหม่จะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มม้วน
ฟิล์มของคุณและไม่มีผลกระทบใดๆ กับวิดีโอต้นฉบับ 
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รูปภำพ 10 
 
 
 

 
 

 

กำรดูรูปภำพและวิดีโอ 
รูปภาพจะให้คุณดูรูปภาพและวิดีโอบน iPad ใน : 
• อัลบั้มม้วนฟิล์ม จะประกอบด้วยรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายใน iPad หรือที่บันทึกจากอีเมล

ข้อความตัวอักษร หน้าเว็บ หรือสกรีนช็อต 
• อัลบั้มการกระจายรูปภาพ จะประกอบด้วยรูปภาพในการกระจายรูปภาพของฉัน และการ

กระจายรูปภาพที่แบ่งปันของคุณ (ดู การกระจายรูปภาพ ทีห่น้า 57) 
• อัลบั้มล่าสุดที่น าเข้ามา จะประกอบด้วยรูปภาพและวิดีโอที่ถูกน าเข้าจากกล้องดิจิตอล อุปกรณ์

iOS หรือการ์ดหน่วยความจ าแบบ SD (ให้ดูที ่การน าเข้ารูปภาพและวิดีโอ ทีห่น้า 59) 
• คลังรูปภาพและอัลบั้มอ่ืนที่เชื่อมข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (ให้ดูที ่การเชื่อมข้อมูลกับ 

iTunes ทีห่น้า 16) 
 

หมายเหตุ : บน iPad ที่ไม่มีกล้อง รูปภาพที่บันทึกจะแทนที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรดูรูปภำพและวิดีโอ : แตะที่ปุ่มหนึ่งปุ่มใดบนหน้าจอ ส าหรับตัวอย่าง ให้แตะอัลบั้ม จากนั้น
แตะอัลบั้มเพ่ือดูรูปย่อ แตะรูปขนาดย่อเพ่ือดูรูปภาพหรือวิดีโอแบบเต็มจอ 
• การดูรูปภาพหรือวิดีโอถัดไปหรือก่อนหน้า : กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา 
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• การซูมเข้าหรือซูมออก : แตะสองครั้ง หรือจีบนิ้ว 
• การแพนรูปภาพ : ลากรูปภาพ 
• การเล่นวิดีโอ : แตะ ที่อยู่ตรงกลางของหน้าจอ 

 

คุณยังสามารถจีบนิ้วเพ่ือเปิดหรือปิดอัลบั้ม ดูรูปภาพหรือวิดีโอแบบเต็มจอ หรือกลับไปยังมุมมอง
รูปย่อ 

 

อัลบั้มที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iPhoto 8.0 (iLife ’09) หรือใหม่กว่า หรือกับ Aperture v3.0.2 หรือ
ใหมก่ว่า สามารถดูได้ตามกิจกรรมหรือใบหน้า คุณยังสามารถดูรูปภาพตามที่ตั้งได้ด้วย หากถ่ายรูป
นั้นด้วยกล้องที่รองรับการแท็กด้วยจุดพิกัดภูมิศาสตร์ 

 

กำรดูกำรน ำเสนอภำพนิ่ง : แตะการน าเสนอภาพนิ่ง เลือกตัวเลือกของการน าเสนอภาพนิ่ง 
จากนั้นแตะ เริ่มต้นการน าเสนอภาพนิ่ง ในการหยุดการน าเสนอภาพนิ่ง ให้แตะหน้าจอ ในการตั้ง
ค่าตัวเลือกอ่ืน ให้ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง 
 

กำรกระจำยวิดีโอหรือกำรน ำเสนอภำพนิ่งไปยังทีวี :ดูที ่AirPlay ทีห่น้า 30 
 

กำรจัดระเบียบรูปภำพและวิดีโอ 
กำรสร้ำงอัลบั้ม : แตะอัลบั้ม แตะ      ป้อนชื่อ แล้วแตะ บันทึก เลือกรายการเพ่ือเพ่ิมไปยังอัลบั้ม
ใหม ่จากนั้นแตะ เสร็จ 
 

หมายเหตุ : อัลบั้มที่สร้างบน iPad จะไม่เชื่อมข้อมูลกลับไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ 
 

กำรเพิ่มรำยกำรไปยังอัลบั้ม : เมื่อดูรูปขนาดย่อ ให้แตะ    เลือกรายการ จากนั้นแตะ เสร็จ 
 

กำรจัดกำรอัลบ้ัม : แตะ แก้ไข 
• การเปลี่ยนชื่ออัลบั้ม : แตะที่ชื่ออัลบั้ม จากนั้นป้อนชื่อใหม ่
• การจัดเรียงอัลบั้มใหม ่: การลากอัลบั้ม : 
• การลบอัลบั้ม : แตะ 
 

เฉพาะอัลบั้มที่สร้างบน iPad ที่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบได้ 
 

กำรกระจำยรูปภำพ 
ด้วยการกระจายรูปภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ iCloud (ดู การใช้ iCloud ทีห่น้า 14) รูปภาพที่คุณ 
ถ่ายบน iPad จะปรากฏโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์อ่ืนๆ ของคุณที่ตั้งค่าด้วยการกระจายรูปภาพ ซ่ึง 
รวมถึง Mac หรือ PC ของคุณด้วย การกระจายรูปภาพยังให้คุณแบ่งปันรูปภาพที่เลือกกับเพ่ือน
และครอบครัวโดยตรงไปยังอุปกรณ์ของพวกเขาหรือบนเว็บได้อีกด้วย 

 

เกี่ยวกับกำรกระจำยรูปภำพ 
เมื่อเปิดการกระจายรูปภาพ รูปภาพที่คุณถ่ายใน iPad (รวมถึงรูปภาพอ่ืนๆ ที่เพ่ิมไปยังอัลบั้มม้วน
ฟิล์มของคุณ) จะอัปโหลดไปยังการกระจายรูปภาพของคุณ หลังจากที่คุณออกจากแอปพลิเคชั่น
กล้อง และ iPad เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi รูปภาพเหล่านี้จะปรากฏในอัลบั้มการกระจาย
รูปภาพของฉันบน iPad และบนอุปกรณอ่ื์นๆ ของคุณที่ตั้งค่าด้วยการกระจายรูปภาพ 
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กำรเปิดกำรกระจำยรูปภำพ : ไปที ่การตั้งค่า > iCloud > กระจายภาพ 
 

รูปภาพที่เพ่ิมไปยังการกระจายรูปภาพของคุณจากอุปกรณ์ iCloud อ่ืนๆ ของคุณจะปรากฏในการ
กระจายรูปภาพของฉันด้วย iPad และอุปกรณ์ iOS อ่ืนๆ สามารถเก็บรูปภาพล่าสุดของคุณได้มาก
ถึง 1000 รูป ในการกระจายรูปภาพของฉัน คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเก็บรูปภาพในการ
กระจายรูปภาพของคุณทั้งหมดได้อย่างถาวร 
 

หมายเหตุ : รูปภาพในการกระจายรูปภาพไม่ได้นับจากการจัดเก็บ iCloud ของคุณ 
 

กำรจัดกำรเนื้อหำของกำรกระจำยรูปภำพ : แตะ แก้ไข ในอัลบั้มการกระจายรูปภาพ 
• การบันทึกรูปภาพไปยัง iPad :เลือกรูปภาพ แล้วแตะ บันทึก 
• การแบ่งปัน พิมพ์ คัดลอก หรือบันทึกรูปภาพไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ : เลือกรูปภาพ 

จากนั้นแตะ แบ่งปัน 
• การลบรูปภาพ : เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ ลบ 

 

หมายเหตุ : แม้ว่ารูปภาพที่ลบนั้นจะถูกลบออกจากการกระจายรูปภาพบนอุปกรณ์ของคุณ แต่
รูปภาพต้นฉบับนั้นยังคงอยู่ในอัลบั้มม้วนฟิล์มบนอุปกรณ์ที่ถ่ายรูปภาพนั้นมา รูปภาพที่บันทึกไปยัง
อุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์จากการกระจายรูปภาพไม่ได้ถูกลบเช่นกัน ในการลบรูปภาพจากการ
กระจายรูปภาพ คุณจ าเป็นต้องใช้ iOS 5.1 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่าบน iPad และอุปกรณ์ iOS อ่ืนๆ
ของคุณ ดูที ่support.apple.com/kb/HT4486 

 

กำรกระจำยรูปภำพท่ีแบ่งปัน 
การกระจายรูปภาพที่แบ่งปัน จะให้คุณแบ่งปันรูปภาพที่เลือกเฉพาะกับบุคคลที่คุณเลือก ผู้ใช้ iOS 
6 และ OS X Mountain Lion สามารถสมัครสมาชิกการกระจายรูปภาพที่แบ่งปันของคุณ ดู
รูปภาพล่าสุดที่คุณเพ่ิม “ถูกใจ” รูปภาพแต่ละรูป และแสดงความคิดเห็น จากอุปกรณ์ของตนได้ 
คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สาธารณะส าหรับการกระจายรูปภาพที่แบ่งปัน เพ่ือแบ่งปันรูปภาพของ
คุณกับผู้อ่ืนผ่านเว็บนั้นได้เช่นกัน 

 

หมายเหตุ : การกระจายรูปภาพที่แบ่งปันท างานผ่านทั้งเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ (iPad Wi-Fi + cellular) อาจคิดค่าบริการข้อมูลจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
 

กำรเปิดกำรกระจำยรูปภำพ : ไปที ่การตั้งค่า > iCloud > การกระจายรูปภาพ 
 

กำรสร้ำงกำรกระจำยรูปภำพที่แบ่งปัน : แตะ การกระจายรูปภาพ แล้วแตะ       ในการเชิญผู้ใช้ 
iOS 6 หรือ OS X Mountain Lion อ่ืนๆ ให้สมัครสมาชิกการกระจายรูปภาพที่แบ่งปันของคุณ ให้ 
ป้อนที่อยู่อีเมลของบุคคลเหล่านั้น ในการโพสต์การกระจายรูปภาพบน iCloud.com ให้เปิด
เว็บไซต์สาธารณะ ตั้งชื่ออัลบั้ม แล้วแตะ สร้าง 
 

กำรเพิ่มรูปภำพไปยังกำรกระจำยรูปภำพที่แบ่งปัน : เลือกรูปภาพ แตะ     แต ะก า ร ก ร ะจ า ย
รูปภาพ แล้วเลือกการกระจายรูปภาพที่แบ่งปัน ในการเพ่ิมรูปภาพหลายรูปจากอัลบั้ม ให้แตะ 
แก้ไข เลือกรูปภาพ แล้วแตะ แบ่งปัน 

 
 

http://support.apple.com/kb/HT4486
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กำรลบรูปภำพจำกกำรกระจำยรูปภำพที่แบ่งปัน : แตะการกระจายรูปภาพที่แบ่งปัน แตะ แก้ไข 
เลือกรูปภาพ แล้วแตะ ลบ 

 

กำรลบ กำรกระจำยรูปภำพที่แบ่งปัน : แตะการกระจายรูปภาพ แตะ แก้ไข จากนั้นแตะการ
กระจายรูปภาพที่แบ่งปัน คุณสามารถ : 
• ตั้งชื่อการกระจายรูปภาพ 
• เพ่ิมหรือลบผู้สมัครสมาชิกออก และส่งค าเชิญใหม ่
• สร้างเว็บไซต์สาธารณะ และแบ่งปันลิงก์ 
• ลบการกระจายรูปภาพ 

 

กำรแบ่งปันรูปภำพและวิดีโอ 
คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพในอีเมล ข้อความตัวอักษร การกระจายรูปภาพ โพสต์ของ Twitter 
และ Facebook ได ้วิดีโอสามารถแบ่งปันในอีเมลและข้อความตัวอักษร และบน YouTube ได ้
 

กำรแบ่งปันหรือคัดลอกรูปภำพหรือวิดีโอ : เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ จากนั้นแตะ      หากคุณไม่
เห็น      ให้แตะหน้าจอเพ่ือแสดงตัวควบคุม 
 

การจ ากัดขนาดของไฟล์แนบจะถูกก าหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ บางครั้งอาจมีความจ าเป็นที ่
iPad จะบีบอัดไฟล์แนบรูปภาพและวิดีโอ 
 

คุณยังสามารถคัดลอกรูปภาพและวิดีโอ จากนั้นวางลงในอีเมลหรือข้อความตัวอักษรได้ด้วย 
 

กำรแบ่งปันหรือคัดลอกรูปภำพและวิดีโอหลำยอัน : ขณะดูรูปขนาดย่อ ให้แตะ แก้ไข เลือก
รูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ แบ่งปัน 
 

บันทึกรูปภำพหรือวิดีโอจำก : 
• อีเมล : แตะเพ่ือดาวน์โหลดรายการนั้นหากจ าเป็น แตะรูปภาพหรือแตะค้างไว้ที่วิดีโอ จากนั้น

แตะ บันทึก 
• ข้อความตัวอักษร : แตะรายการในการสนทนา แตะ    จากนั้นแตะบันทึก 
• หน้าเว็บ (รูปภาพเท่านั้น) : แตะรูปภาพค้างไว้ แล้วแตะบันทึกรูปภาพ 

 

รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับ หรือคุณบันทึกจากหน้าเว็บจะถูกบันทึกไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ
(หรืออยู่ที่รูปภาพบันทึกบน iPad ที่ไม่มีกล้อง) 

 

กำรพิมพ์รูปภำพ 
กำรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งำน AirPrint : 
• การพิมพ์รูปภาพรูปเดียว : แตะ    จากนั้นแตะพิมพ์ 
• การพิมพ์รูปภาพหลายรูป : ขณะดูอัลบั้มรูปภาพ ให้แตะ แก้ไข เลือกรูปภาพ แตะ แบ่งปัน แล้ว

แตะ พิมพ์ 
ดูที ่การพิมพ์ด้วย AirPrint ทีห่น้า 30 
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กรอบรูปภำพ 
เมื่อ iPad ล็อกอยู่ คุณสามารถแสดงการน าเสนอภาพนิ่งของทั้งหมด หรืออัลบั้มที่เลือกของ
รูปภาพคุณ 
 

เปิดใช้กรอบรูปภำพ : กดปุ่มพัก/ปลุก เพ่ือล็อก iPad ให้กดปุ่มอีกครั้งเพ่ือเปิดหน้าจอ จากนั้น แตะ 
 

• การหยุดพักการน าเสนอภาพนิ่ง : แตะหน้าจอ 
• การหยุดการน าเสนอภาพนิ่ง : หยุดพักการน าเสนอภาพนิ่ง จากนั้นแตะ 
 

กำรเลือกอัลบั้มเพื่อแสดง : ไปที ่การตั้งค่า > กรอบรูปภาพ 
 

กำรตั้งค่ำตัวเลือกอ่ืนๆ ส ำหรับกรอบรูปภำพ : ไปที ่การตั้งค่า > กรอบรูปภาพ 
 

กำรปิดกรอบรูปภำพ : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน 
 

กำรน ำเข้ำรูปภำพและวิดีโอ 
คุณสามารถใช้ชุดต่อกล้อง (ขายแยกต่างหาก) กับ iPad เพ่ือน าภาพและวิดีโอเข้าโดยตรงจากกล้อง
ดิจิตอลหรืออุปกรณ ์iOS อ่ืนๆ หรือจากการ์ดหน่วยความจ าแบบ SD 
 

กำรน ำเข้ำรูปภำพ : 
1 เสียบตัวอ่านการ์ด SD หรือขั้วต่อกล้อง ซึ่งมาพร้อมกับชุดต่อกล้องกับ iPad เข้ากับช่องต่อแท่นวาง

ของ iPad 
• การเชื่อมต่อกล้องหรืออุปกรณ์ iOS : ใช้สายเคเบิล USB ที่มากับกล้องหรืออุปกรณ์ iOS และ

เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB ของขั้วต่อกล้อง หากคุณใช้อุปกรณ์ iOS ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เครื่องเปิดอยู่และไม่ล็อก ในการเชื่อมต่อกล้อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องเปิดอยู่ และอยู่ใน
โหมดถ่ายโอน ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับกล้อง 

• การใช้การ์ดหน่วยความจ าแบบ SD : การใส่การ์ดในช่องบนตัวอ่านการ์ดแบบ SD อย่าใช้แรงฝืน
ดันการ์ดให้เข้าในช่อง ซึ่งการ์ดเข้าได้เฉพาะทางเดียว 

ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ดูที่เอกสารประกอบของชุดเชื่อมต่อกล้องส าหรับ iPad 
2 ปลดล็อก iPad 
3 แอปพลิเคชั่นรูปภาพจะเปิดข้ึน และแสดงรูปภาพ และวิดีโอที่พร้อมให้น าเข้าได้ 
4 เลือกภาพและวิดีโอที่คุณต้องการน าเข้า 

• การน าเข้ารายการท้ังหมด : แตะ น าเข้าท้ังหมด 
• การน าเข้าแค่บางรายการ : ให้แตะรายการที่คุณต้องการน าเข้า (เครื่องหมายถูกจะปรากฏบนแต่

ละรายการ) แตะน าเข้าจากนั้นเลือกน าเข้าท่ีเลือก 
5 หลังจากน าเข้ารูปภาพแล้ว คุณสามารถเก็บหรือลบรูปภาพและวิดีโอบนการ์ด กล้อง หรืออุปกรณ ์

iOS ได ้
6 ถอดตัวอ่านการ์ด SD หรือขั้วต่อกล้องออก 

ในการดูรูปภาพเหล่านั้น ให้มองหาในอัลบั้มน าเข้าล่าสุด กิจกรรมใหม่จะประกอบด้วยรูปภาพ
ทั้งหมดท่ีเลือกไว้ส าหรับน าเข้า 
ในการถ่ายโอนภาพไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ และน าเข้า
รูปภาพด้วยแอปพลิเคชั่นรูปภาพ เช่น iPhoto หรือ Adobe Elements 
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Photo Booth 11 
 
 
 

 
 

 

กำรถ่ำยรูป 
หากคุณมี iPad2 หรือรุ่นใหม่กว่า จะท าให้ถ่ายรูปด้วย Photo Booth และท าให้รูปภาพของคุณ
น่าสนใจ โดยการปรับใช้เอฟเฟกต์ได้อย่างง่ายดาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อคุณถ่ายรูป iPad จะส่งเสียงชัตเตอร์ คุณสามารถใช้ปุ่มความดังเสียงที่ด้านข้างของ iPad เพ่ือ
ควบคุมความดังของเสียงชัตเตอร์ได้ คุณจะไม่ได้ยินเสียงหากคุณตั้งค่าสวิตช์ด้านข้างไว้ที่เงียบ ดูที ่
ปุ่มต่างๆ ทีห่น้า 9 
 

หมายเหตุ : ในบางทีเ่อฟเฟกต์เสียงต่างๆ จะเล่น ถึงแม้ว่าสวิตซ์ด้านข้างจะถูกตั้งค่าไว้ที่เงียบ 
 

กำรถ่ำยรูป : เล็ง iPad แล้ว แตะ 
 

กำรเลือกเอฟเฟกต์ : แตะ     จากนั้นแตะเอฟเฟกต์ท่ีคุณต้องการ 
• การเปลี่ยนเอฟเฟกต์บิดเบี้ยว : ลากนี้วของคุณไปบนหน้าจอ 
• การดัดแปลงการบิดเบี้ยว : จีบนิ้วากวาดนิ้วาหรือหมุนรูปภาพ 
 

กำรตรวจดูรูปภำพที่คุณเพิ่งถ่ำย : แตะรูปขนาดย่อของภาพล่าสุดของคุณ ในการแสดงตัว
ควบคุมอีกครั้ง ให้แตะที่หน้าจอ 
 

กำรสลับระหว่ำงกล้องด้ำนหน้ำกับดำ้นหลัง : แตะ        ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ 
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กำรจัดกำรรูปภำพ 
รูปภาพที่คุณถ่ายด้วย Photo Booth จะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณในแอปพลิเคชั่นรูป 
ภาพใน iPad 
 

กำรลบรูปภำพ : เลือกรูปขนาดย่อ จากนั้นแตะ 
 

กำรลบรูปภำพหลำยรูป : แตะ     แตะรูปขนาดย่อหนึ่งหรือหลายรูป จากนั้นแตะ ลบ 
 

กำรส่งอีเมลหรือคัดลอกรูปภำพ : แตะ      แตะรูปขนาดย่อหนึ่งหรือหลายรูป จากนั้นแตะ ส่ง
อีเมล หรือ คัดลอก 

 

ดูรูปภำพในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ : ในรูปภาพ ให้แตะอัลบั้ม จากนั้นแตะรูปขนาดย่อ ในการดู
รูปภาพถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา ดูที ่การดูรูปภาพและวิดีโอ ทีห่น้า 56 

 

กำรอัปโหลดรูปภำพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ : เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้
สาย Lightning ไปเป็น USB 

• Mac : เลือกรูปภาพเพ่ืออัปโหลด จากนั้นคลิกปุ่มน าเข้าหรือดาวน์โหลดใน iPhoto หรือใน
แอปพลิเคชั่นรูปภาพอ่ืนที่รองรับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ 

• PC : ปฏิบัติตามค าแนะน าที่มากับแอปพลิเคชั่นรูปภาพของคุณ 
 

หากคุณต้องการลบรูปภาพจาก iPad เมื่อคุณอัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว รูปภาพจะถูก
ลบออกจากอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ คุณสามารถใช้บานหน้าต่างการตั้งค่ารูปภาพใน iTunes เพ่ือ
เชื่อมข้อมูลรูปภาพไปยังแอปพลิเคชั่นรูปภาพบน iPad ได ้
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วิดีโอ 12 
 
 
 

 
 

ใช้แอปพลิเคชั่นวิดีโอเพ่ือดูภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโอเพลง ในการดูพ็อดคาสท์วิดีโอ ให้
ติดตั้งแอปพลิเคชั่นพ็อดคาสท์ฟรีจาก App Store ดูที่ บทที่ 24 พ็อดคาสท์ ที่หน้า 93 ในการดู
วิดีโอทีคุ่ณบันทึกโดยใช้กล้องบน iPad ให้เปิดแอปพลิเคชั่นรูปภาพ 
 

กำรรับวิดีโอ : 
• การซื้อหรือเช่าวิดีโอจาก iTunes Store (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพ้ืนที)่ : เปิดแอปพลิเคชั่น iTunes 

บน iPad แล้วแตะวิดีโอ ดูที ่บทที ่20 iTunes Store ทีห่น้า 84 
• การถ่ายโอนวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ : เชื่อมต่อ iPad จากนั้นเชื่อมข้อมูลวิดีโอใน iTunes 

บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ทีห่น้า 16 
• การกระจายวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ : เปิดการแบ่งปันกันภายในพ้ืนที่ใน iTunes บน

คอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นบน iPad ให้ไปที่การตั้งค่า > วิดีโอ แล้วป้อน Apple ID และ
รหัสผ่านที่คุณใช้ตั้งค่าการแบ่งปันกันภายในพ้ืนที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเปิดวิดีโอบน 
iPad แล้ว แตะแบ่งปัน ที่ด้านบนสุดของรายการวิดีโอ 

 
ลากเพื่อข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ 

 

 
 
 
 

แตะวิดีโอเพื่อ
แสดงหรือซ่อน
แถบควบคุม 

 

 
 

ดูวิดีโอบนทีวีด้วย 
Apple TV 

 

 
ลากเพื่อปรับ
ความดังเสียง 

 

 

ค าเตือน : ส าหรับข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ ข้อมูล
ด้านความปลอดภัยที่ส าคัญ ทีห่น้า 125 

 

กำรดูวิดีโอ : แตะภาพยนตร์าหรือารายการทีวี จากนั้นแตะวิดีโอที่คุณต้องการดู 
• การปรับขนาดวิดีโอให้เต็มหน้าจอหรือพอดีกับหน้าจอ : แตะ      หรือ       หรือแตะสองครั้งที่

หน้าจอเพ่ือปรับขนาดโดยไม่ต้องแสดงตัวควบคุม 
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• การเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น : หากวิดีโอมีหลายตอน ให้ลากตัวชี้ต าแหน่งบนแถบเลื่อนไปให้สุดทาง
ด้านซ้าย หากไม่มีตอน ให้แตะ 

• การข้ามไปตอนถัดไปหรือก่อนหน้า (หากม)ี : แตะ     หรือ       คุณสามารถกดปุ่มตรงกลาง
หรือปุ่มท่ีเทียบเท่ากันบนชุดหูฟังท่ีเข้ากันได้สองครั้ง (ข้ามถัดไป) หรือสามครั้ง (ข้ามก่อนหน้า) 

• การกรอกลับหรือกรอไปข้างหน้า : แตะค้างไว้ที ่      หรือ  
• การเลือกภาษาเสียงอ่ืน (หากม)ี : แตะ       จากนั้นเลือกภาษาจากรายการเสียง 
• การแสดงหรือซ่อนค าบรรยายใต้ภาพ (หากม)ี : แตะ     จากนั้นเลือกภาษา หรือ ปิด จาก

รายการค าบรรยายใต้ภาพ 
• การแสดงหรือซ่อนการอธิบายภาพเอฟเฟกต์ (หากม)ี : ไปที ่การตั้งค่า > วิดีโอ 
• การดูวิดีโอบนทีวี : ดู การเชื่อมต่อ iPad กับทีวีหรืออุปกรณอ่ื์น ทีห่น้า 30 
 

กำรลบวิดีโอ : ในคลังของคุณ ให้แตะค้างไว้ที่วิดีโอจนกระท่ังปุ่มลบปรากฏขึ้น จากนั้นแตะ     
หากคุณต้องการลบหลายวิดีโอ ให้แตะ แก้ไข 

 

ข้อส าคัญ : หากคุณลบภาพยนตร์ที่เช่าจาก iPad ภาพยนตร์นั้นจะถูกลบอย่างถาวร และไม่
สามารถถ่ายโอนกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ 

 

เมื่อคุณลบวิดีโอ (นอกเหนือจากภาพยนตร์ที่เช่า) จาก iPad วิดีโอนั้นจะไม่ถูกลบจากคลัง iTunes
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถเชื่อมข้อมูลวิดีโอนั้นกลับไปยัง iPad ได้ในภายหลัง หาก 
คุณไม่ต้องการเชื่อมข้อมูลวิดีโอกลับ ไปที่ iPad ให้ตั้งค่า iTune ให้ไม่เชื่อมข้อมูลวิดีโอนั้น ดู การ
เชื่อมข้อมูลกับ iTunes ทีห่น้า 16 
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ปฏิทิน 13 
 
 
 

 
 

 
ท าความรู้จัก 
iPad ท าให้การท าตรงตามก าหนดเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถดูปฏิทินทีละปฏิทิน หรือหลายปฏิทิน 
พร้อมกันได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรดูหรือแก้ไขกิจกรรม : แตะกิจกรรมนั้นคุณสามารถ : 
• ตั้งคา่การเตือนหลักและรอง 
• เปลี่ยนวันที ่เวลา หรือระยะเวลาของกิจกรรม 
• ย้ายกิจกรรมไปยังปฏิทินอ่ืน 
• เชื้อเชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมกิจกรรมในปฏิทิน iCloud, Microsoft Exchange และ CalDAV 
• ลบกิจกรรม 

 

คุณยังสามารถย้ายกิจกรรมโดยการกดกิจกรรมค้างไว้แล้วลากไปที่เวลาใหม่ หรือโดยการปรับขอบ
จับได้อีกด้วย 
 

 
 

เลือกมุมมอง 

ดูค าเชิญ เปลี่ยนมุมมอง 

ลากกิจกรรมเพื่อจัดก าหนดการใหม่ 

ไปที่วันที่อื่น 
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กำรเพิ่มกิจกรรม : แตะ      แล้วป้อนข้อมูลกิจกรรม แล้วแตะ เสร็จสิ้น 

• การตั้งค่าปฏิทินเริ่มต้นส าหรับกิจกรรมใหม่ : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฎิทิน > ปฎิทิน
เริ่มต้น 

• การตั้งค่าเวลาเตือนเริ่มต้นส าหรับวันเกิดและกิจกรรม : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฎิทิน 
> เวลาเตือนเริ่มต้น 

กำรค้นหำกิจกรรม : แตะ รายการ แล้วป้อนข้อความในช่องค้นหาชื่อเรื่อง ผู้ได้รับเชิญ ต าแหน่ง
และโน้ต ส าหรับปฏิทินที่คุณดูอยู่จะถูกค้นหา คุณยังสามารถค้นหากิจกรรมของปฏิทินได้จาก
หน้าจอเริ่มต้น ดู การค้นหา ทีห่น้า 27 
 

กำรตั้งค่ำระดับเสียงเตือนในปฏิทิน : ไปที ่การตั้งค่า > เสียง > ปฏิทินเตือน 
 

น ำเข้ำกิจกรรมจำกไฟล์ปฏิทิน : หากคุณได้รับไฟล์ปฏิทิน .ics ใน Mail ให้เปิดข้อความนั้นแล้ว
แตะไฟล์ปฏิทินเพ่ือน าเข้ากิจกรรมทั้งหมดที่มี นอกจากนี้ คุณยังสามารถน าเข้าไฟล์ .ics ที่เผยแพร่
บนเว็บโดยการแแตะที่ลิงก์เพ่ือไปยังไฟล์นั้น ไฟล์ .ics บางไฟล์จะสมัครใช้งานปฏิทินให้คุณแทน
การเพ่ิมกิจกรรมไปยังปฏิทินของคุณ ดู การท างานกับหลายปฏิทิน ทีห่น้า 66 

 

หากคุณมีบัญชี iCloud บัญชี Microsoft Exchange หรือบัญชี CalDAV ที่รองรับ คุณก็สามารถ
รับและตอบสนองค าเชิญค าเชิญจากบุคคลในองค์กรของคุณได้ 

 

กำรเชื้อเชิญบุคคลอ่ืนเข้ำร่วมกิจกรรม : แตะ กิจกรรม แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ ผู้ได้รับเชิญ เพ่ือ
เลือกบุคคลจากรายชื่อ 

 

กำรตอบสนองค ำเชิญ : แตะไปที่ค าเชิญที่อยู่ในรายการ หรือแตะ       เพ่ือแสดงหน้าจอกิจกรรม 
แล้วแตะค าเชิญ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดและผู้ได้รับเชิญรายอ่ืนๆได้ หากคุณเพ่ิมความ
คิดเห็น ซึ่งอาจไม่มีให้ใช้ได้กับปฏิทินครบทุกประเภท ความคิดเห็นของคุณจะปรากฏให้ผู้จัดเห็น 
แต่ผู้เข้าร่วมรายอ่ืนจะไม่เห็น 

 

กำรตอบรับกิจกรรมโดยไม่ต้องท ำเครื่องหมำยจอง : แตะ กิจกรรม จากนั้น แตะ ความพร้อมใช้ 
แล้วาเลือก “ว่าง” กิจกรรมจะยังคงอยู่ในปฏิทินของคุณ แต่จะไม่ปรากฏสถานะเป็นไม่ว่างให้บุคคล
ที่ส่งค าเชิญให้คุณเห็น 

 

กำรท ำงำนกับหลำยปฏิทิน 
คุณสามารถดูปฏิทินทีละปฏิทิน หรือดูหลายปฏิทินได้ในคราวเดียว คุณสามารถติดตามกิจกรรมใน 
ปฏิทินของ iCloud, Google Yahoo! หรือ iCalendar เช่นเดียวกับกิจกรรมและวันเกิดใน
Facebook ของคุณ 
 

เปิดปฏิทินของ iCloud, Google, Exchange หรือ Yahoo! ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ 
ปฏิทิน ให้แตะที่บัญชี แล้วเปิดปฏิทิน 

 

กำรเพิ่มบัญชี CalDAV : ไปที่ การตั้งค่า > Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน แตะเพ่ิมบัญชี จากนั้น แตะ 
อ่ืนๆ แตะ เพ่ิมบัญชี CalDAV ที่อยู่ใต้ปฏิทิน 
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กำรดูกิจกรรมใน Facebook : ไปที่  การตั้ งค่า  > Facebook จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชี 
Facebook ของคุณแล้วเปิดการเข้าถึงปฏิทิน 
 

กำรเลือกปฏิทินเพื่อดู : แตะ ปฏิทิน แล้วแตะเพ่ือเลือกปฏิทินที่คุณต้องการดู กิจกรรมส าหรับ
ปฏิทินที่เลือกทั้งหมดจะปรากฏในมุมมองหนึ่งเดียว 

 

กำรดูปฏิทินวันเกิด : แตะ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันเกิด เพ่ือรวมวันเกิดจากรายชื่อของคุณกับ
กิจกรรมของคุณ หากคุณได้ตั้งค่าบัญชี Facebook คุณก็จะสามารถรวมวันเกิดของเพ่ือนบน
Facebook ของคุณได้ 

 

คุณสามารถติดตามกิจกรรมในปฏิทินที่ใช้รูปแบบ iCalendar (.ics) ได้ บริการปฏิทินหลายบริการ
รองรับการติดตามกิจกรรมในปฏิทินต่างๆ ซึ่งรวมถึง iCloud, Yahoo!, Google และแอปพลิเคชั่น
ปฏิทินใน OS X ปฏิทินที่ติดตามเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถอ่านกิจกรรมได้จากปฏิทินที่
สมัครใช้งานบน iPad แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างกิจกรรมใหม่ได้ 
 

กำรสมัครใช้งำนปฏิทิน : ไปที ่การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะ เพ่ิมบัญชีผู้ใช้ แตะ อ่ืนๆ 
แล้วแตะ เพ่ิมปฏิทินที่สมัครใช้งาน ป้อนเซิร์ฟเวอร์และชื่อไฟล์ของไฟล์ .ics เพ่ือสมัครใช้งาน คุณ
สามารถติดตามกิจกรรมในปฏิทิน iCalendar (.ics) ที่เผยแพร่บนเว็บ โดยการแตะลิงก์ที่ไปยัง
ปฏิทินนั้นได้เช่นกัน 

 

กำรแบ่งปันปฏิทิน iCloud 
คุณสามารถแบ่งปันปฏิทิน iCloud กับผู้ใช้ iCloud อ่ืน เมื่อคุณแบ่งปันปฏิทิน ผู้ใช้อ่ืนจะสามารถ 
ดูปฏิทินนั้นได ้และผู้ใช้อื่นก็จะสามารถเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้เช่นกัน นอกจากนี้ คุณยัง 
สามารถแบ่งปันเวอร์ชั่นแบบอ่านอย่างเดียวที่ผู้ใช้อ่ืนสามารถดูได้ 
 

กำรสร้ำงปฏิทิน iCloud : แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ เพ่ิมปฏิทิน 
 

กำรแบ่งปันปฏิทิน iCloud : แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ ปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการ
แบ่งปัน แตะ เพ่ิมบุคคล จากนั้นเลือกบุคคลอ่ืนจากรายชื่อ บุคคลนั้นจะได้รับค าเชิญทางอีเมลเพ่ือ
เข้าร่วมในปฏิทิน แต่บุคคลนั้นจ าเป็นต้องมี Apple ID และบัญชี iCloud เพ่ือยอมรับค าเชิญของ
คุณ 

 

กำรปิดกำรแจ้งส ำหรับปฏิทินที่แบ่งปัน : ไปที ่การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วปิดการเตือน
ทีเ่กี่ยวข้องกับปฏิทินที่แบ่งปัน 

 

กำรเปลี่ยนแปลงกำรเข้ำถึงของผู้ใช้อ่ืนในปฏิทินที่แบ่งปัน : แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้น แตะ
ผู้ใช้ที่คุณต้องการแบ่งปันด้วย คุณสามารถจ ากัดสิทธิ์ในการแก้ไขปฏิทิน การส่งค าเชิญเพ่ือเข้าร่วม
ปฏิทินใหม ่หรือหยุดการแบ่งปันกับผู้ใช้อ่ืนได้ 

 

กำรแบ่งปันปฏิทินแบบอ่ำนอย่ำงเดียวกับผู้ใช้อ่ืน : แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ ปฏิทิน 
iCloud ที่คุณต้องการแบ่งปัน เปิดปฏิทินสาธารณะ จากนั้นแตะ แบ่งปันลิงก์ เพ่ือคัดลอก หรือส่ง 
URL ส าหรับปฏิทิน ผู้ ใช้ อ่ืนสามารถใช้  URL เพ่ือติดตามกิจกรรมในปฏิทินของคุณโดยใช้
แอปพลิเคชั่นที่เข้ากันได ้เช่น ปฏิทินส าหรับ iOS หรือ OS X 

 



บท 13  ปฏทินิ 69  

กำรตั้งค่ำปฏิทิน 
มีค่าติดตั้งหลายค่า ในการตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน ที่มีผลต่อปฎิทินและบัญชีปฎิทินของคุณ 
สิ่งเหล่านี้ได้แก่ : 
• การเชื่อมข้อมูลของกิจกรรมในอดีต (กิจกรรมในปัจจุบันจะถูกเชื่อมข้อมูลเสมอ) 
• เสียงเตือนที่เล่นส าหรับค าเชิญการประชุมใหม่ๆ 
• การรองรับเขตเวลาของปฏิทิน เพ่ือแสดงวันที่และเวลาโดยใช้เขตเวลาที่แตกต่างกัน 
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รำยชื่อ 14 
 
 
 

 
 

 

ท ำควำมรู้จัก 
iPad ให้คุณเข้าถึงและแก้ไขรายการรายชื่อของคุณจากบัญชีส่วนตัว  บัญชีธุรกิจ และบัญชีใน
องค์กรต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
กำรตั้งค่ำกำร์ดข้อมูลของฉัน : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฎิทิน แล้วแตะ ข้อมูลของฉัน 
และเลือกการ์ดรายชื่อที่มีชื่อและข้อมูลของคุณ การ์ดข้อมูลของฉันจะถูกใช้โดย Siri และ
แอปพลิเคชั่นตัวอ่ืนๆ ใช้ช่องบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ที่คุณต้องการให้ Siri ทราบ
เพ่ือให้คุณสามารถพูดสิ่งต่างๆ อย่างเช่น “find my sister” ได ้

 

ค้นหำผู้ติดต่อ : แตะที่ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนของรายการรายชื่อ แล้วป้อนการค้นหาของคุณ คุณ
ยังสามารถค้นหารายชื่อของคุณได้จากหน้าจอเริ่มต้น ดู การค้นหา ทีห่น้า 27 

 

กำรแบ่งปันรำยชื่อ : แตะที่รายชื่อ แล้วแตะ แบ่งปันรายชื่อ คุณสามารถส่งข้อมูลรายชื่อได้ทาง
อีเมลหรือข้อความได ้

 

กำรเพิ่มรำยช่ือ : แตะ    คุณไม่สามารถเพ่ิมรายชื่อไปยังไดเร็กเทอรี่ที่คุณดูอยู่อย่างเดียวได้ เช่น 
สมุดรายชื่อส่วนกลางของ Microsoft Exchange 

 

กำรเพิ่มรำยชื่อไปยังรำยกำรโปรดของคุณ : เลือกรายชื่อ จากนั้นเลื่อนลง แล้วแตะปุ่มเพ่ิมไปยัง
รายการโปรด รายการโปรดถูกใช้โดยสถานะห้ามรบกวน ดู ห้ามรบกวนและการแจ้ง ที่หน้า 113 
คุณสามารถดูและแก้ไขรายการรายการโปรดในแอปพลิเคชั่น FaceTime 
 

ค้นหารายชื่อ 

ดูในแผนที่ 

เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล 
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กำรลบรำยช่ือ : เลือกรายชื่อ แล้วแตะ แก้ไข เลื่อนหน้าจอลงมา และแตะ ลบรายชื่อ 
 

กำรแก้ไขรำยช่ือ : แตะที่รายชื่อ แล้วแตะ แก้ไข คุณสามารถ : 
• การเพ่ิมช่องใหม่ : แตะ      แล้วเลือกหรือป้อนป้ายส าหรับช่องนั้น 

• การเปลี่ยนป้ายช่อง : แตะที่ป้ายแล้วเลือกป้ายอ่ืน ในการเพ่ิมช่องใหม่ ให้แตะ เพ่ิมป้ายแบบ
ก าหนดเอง 

• การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าหรือเสียงข้อความส าหรับรายชื่อ : แตะที่ช่องเสียงเรียกเข้าหรือเสียง
ข้อความ แล้วเลือกเสียงใหม่ ในการเปลี่ยนเสียงเริ่มต้นส าหรับรายชื่อ ให้ไปที ่การตั้งค่า > เสียง 

• การก าหนดรูปภาพไปยังรายชื่อ : แตะ เพ่ิมรูปภาพ คุณสามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง หรือใช้ภาพที่
มีอยู่แล้วได้ 

• การอัปเดตข้อมูลรายชื่อโดยใช้ Twitter : ไปที่ การตั้งค่า > Twitter > อัปเดตรายชื่อ รายชื่อจะ
ถูกจับคู่กันโดยใช้ที่อยู่อีเมล ส าหรับเพ่ือนที่คุณก าลังติดตาม การ์ดรายชื่อจะถูกอัปเดตด้วยชื่อผู้ใช้
และรูปภาพใน Twitter 

• การอัปเดตข้อมูลรายชื่อโดยใช้ Facebook : ไปที่ การตั้งค่า > Facebook > อัปเดตรายชื่อ 
รายชื่อจะถูกจับคู่กันโดยใช้ที่อยู่อีเมล ส าหรับแต่ละการจับคู่ในรายการเพ่ือนของคุณ การ์ด
รายชื่อจะถูกอัปเดตด้วยชื่อผู้ใช้และรูปภาพใน Facebook 

• การป้อนการหยุดพักในหมายเลขโทรศัพท์ : แตะ     แล้วแตะ หยุดพัก หรือ รอ การหยุดพักแต่
ละครั้งนานสองวินาที การรอแต่ละครั้งจะหยุดการต่อสายจนกว่าคุณจะแตะต่อสายอีกครั้ง ใช้สิ่ง
เหล่านี้เพ่ือต่อสายของหมายเลขภายใน หรือรหัสผ่านอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้รายชื่อหรือ 
iPhone 

 

กำรเพ่ิมรำยชื่อ 
คุณสามารถเพ่ิมรายชื่อด้วยวิธีต่อไปนี้ : 
• การใช้รายชื่อ iCloud ของคุณ : ไปที ่การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดรายชื่อ 
• การน าเข้าเพ่ือนใน Facebook ของคุณ : ไปที่ การตั้งค่า > Facebook จากนั้นเปิดรายชื่อใน

รายการ “อนุญาตแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ให้ใช้บัญชีของคุณ” การกระท าเช่นนี้จะสร้างกลุ่ม
Facebook ในรายชื่อ 

• เข้าถึงสมุดรายชื่อส่วนกลางของ Microsoft Exchange : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน
จากนั้นแตะบัญชี Exchange ของคุณ แล้วเปิดรายชื่อ 

• ตั้งค่าบัญชี LDAP หรือ CardDAV เพ่ือเข้าถึงไดเร็กเทอรี่ทางธุรกิจหรือทางสถานศึกษา : ไปที ่
การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เพ่ิมบัญชี > อ่ืนๆ แล้วแตะ “เพ่ิมบัญชี LDAP” หรือ “เพ่ิมา
บัญชี CardDAV” และป้อนข้อมูลบัญชี 

• การเชื่อมข้อมูลรายชื่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณ Yahoo! หรือ Google : ใน iTunes บน
คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดรายชื่อที่เชื่อมข้อมูลในบานหน้าต่างข้อมูลอุปกรณ์ ส าหรับข้อมูล ให้
ดู วิธีใช้ iTunes 

• การน าเข้ารายชื่อจาก vCard : แตะสิ่งที่แนบในรูปแบบ .vcf ที่อยู่ในอีเมลหรือข้อความ หรือบน
หน้าเว็บ 
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กำรค้นหำเซิร์ฟเวอร์ GAL, CardDAV หรือ LDAP : แตะ กลุ่ม แตะที่ไดเร็กเทอรี่ที่คุณต้องการ
ค้นหา แล้วป้อนการค้นหาของคุณ 

 

กำรบันทึกข้อมูลรำยชื่อจำกเซิร์ฟเวอร์ GAL, LDAP หรือ CardDAV : ค้นหารายชื่อที่คุณ
ต้องการเพ่ิม แล้วแตะ เพ่ิมรายชื่อ 

 

กำรแสดงหรือซ่อนกลุ่ม : แตะ กลุ่ม จากนั้นเลือกลุ่มที่คุณต้องการดู ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมี
แหล่งข้อมูลรายชื่อมากกว่าหนึ่งแหล่งเท่านั้น 

 

เมื่อมีคุณมีรายชื่อจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณอาจจะมีรายการที่หลากหลากส าหรับบุคคล
เดียวกัน ในการดูแลไม่ให้รายชื่อที่ซ้ าซ้อนปรากฏในรายการของรายชื่อทั้งหมด รายชื่อจาก
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีชื่อเดียวกันจะถูกเชื่อมและแสดงเป็นรายชื่อแบบรวมอันเดียว หากคุณดูรายชื่อ
แบบรวม หัวข้อข้อมูลแบบรวมจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ 
 

กำรเชื่อมรำยช่ือ : แก้ไขรายชื่อ แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ       แล้วเลือกรายชื่อ รายชื่อที่เชื่อมต่อ
แล้วจะไม่ถูกผสาน หากคุณเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมข้อมูลในรายชื่อแบบรวม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีต้นทางแต่ละบัญชีที่มีข้อมูลนั้นอยู่แล้ว 

 

หากคุณเชื่อมรายชื่อที่มีชื่อต้นหรือนามสกุลต่างกัน ชื่อบนการ์ดแต่ละใบจะไม่เปลี่ยน แต่จะมีเพียง
ชื่อเดียวเท่านั้นที่ปรากฏในการ์ดแบบรวม ในการเลือกชื่อท่ีจะให้ปรากฏเมื่อคุณดูการ์ดแบบรวม ให้
แตะการ์ดที่เชื่อมไว้ด้วยชื่อที่คุณต้องการ แล้วแตะ ใช้ชื่อนี้ส าหรับการ์ดแบบรวม 
 

กำรดูข้อมูลของรำยช่ือจำกบัญชีต้นทำง : แตะบัญชีต้นทางบัญชีใดบัญชีหนึ่ง 
 

กำรยกเลิกกำรเชื่อมรำยช่ือ : แตะ แก้ไข แตะ        จากนั้นแตะ ยกเลิกการเชื่อม 
 

กำรตั้งค่ำรำยชื่อ 
ในการเปลี่ยนการตั้งค่ารายชื่อ ให้ไปที ่การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน ตัวเลือกที่ใช้งานได้ให้คุณ : 
• เปลี่ยนวิธีจัดเรียงรายชื่อ 
• แสดงรายชื่อตามชื่อต้นหรือนามสกุล 
• ตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นส าหรับรายชื่อใหม่ 
• ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉัน 
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โน้ต 15 
 
 
 

 
 

 

ท ำควำมรู้จัก 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กำรใช้ iCloud เพื่อท ำให้โน้ตของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac 
ของคุณ : 
• หากคุณใช้ที่อยู่อเีมล me.com หรือ mac.com ส าหรับ iCloud : ไปที ่การตั้งค่า > iCloud 

แล้วเปิดโน้ต 
• หากคุณใช้บัญชี Gmail หรือ IMAP อ่ืนส าหรับ iCloud : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อปฏิทิน

จากนั้นเปิดโน้ตส าหรับบัญชีนั้น 
 

กำรเลือกบัญชีเริ่มต้นส ำหรับโน้ตใหม่ : ไปที ่การตั้งค่า > โน้ต 
 

กำรสร้ำงโน้ตในบัญชีที่ระบุ : แตะ บัญชี แล้วเลือกบัญชีนั้น จากนั้นแตะ    เพ่ือสร้างโน้ต หากคุณ
ไม่เห็นปุ่มบัญชี ให้แตะ ปุ่มโน้ต ก่อน 
 

กำรดูเฉพำะโน้ตในบัญชีที่ระบุเท่ำนั้น : แตะ บัญชี แล้วเลือกบัญชี หากคุณไม่เห็นปุ่มบัญชี ให้
แตะ โน้ตก่อน 
 

กำรลบโน้ตขณะที่ก ำลังดูรำยกำรของโน้ตอยู่ : กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาไปตามโน้ตในรายการ 
 

กำรค้นหำโน้ต : ขณะที่ดูรายการของโน้ต ให้เลื่อนไปที่ด้านบนสุดของรายการเพ่ือแสดงช่องค้นหา
แตะในช่องแล้วป้อนสิ่งที่คุณก าลังหา คุณยังสามารถค้นหาโน้ตจากหน้าจอเริ่มต้นได้ด้วย ดูที่ การ
ค้นหา ทีห่น้า 27 

ลบโน๊ต 

ดูโน๊ตก่อนหน้าหรือถัดไป 

อีเมลหรือพิมพ์โน๊ต 

เพิ่มโน๊ตใหม่ แตะโน๊ตเพื่อดู 

แตะโน๊ตเพื่อพิมพ์หรือแก้ไข 
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กำรพิมพ์หรือส่งอีเมลโน้ต : ขณะอ่านโน้ต ให้แตะ     ในการส่ง อีเมลโน้ต  จะต้องตั้ งค่ า  iPad 
ส าหรับอีเมล ดูที ่การตั้งค่าเมลและบัญชีอ่ืน ทีห่น้า 14 
 

กำรเปลี่ยนแบบอักษร : ไปที ่การตั้งค่า > โน้ต 
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เตือนควำมจ ำ 16 
 
 
 

 
 

เตือนความจ าจะช่วยให้คุณติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องท า 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรดูรำยละเอียดเตือนควำมจ ำ : แตะเตือนความจ า คุณสามารถ : 
• เปลี่ยนหรือลบเตือนความจ า 
• ตั้งค่าวันครบก าหนด 
• ตั้งค่าล าดับความส าคัญ 
• เพ่ิมโน้ต 
• ย้ายเตือนความจ าไปยังรายการอื่น 
บน iPad รุ่น Wi-Fi + cellular บางตัว เตือนความจ าจะสามารถเตือนคุณเมื่อคุณไปถึงหรือออก
จากต าแหน่งได ้
 

กำรเพิ่มกำรเตือนต ำแหน่ง : ขณะป้อนเตือนความจ า ให้แตะ       จากนั้นเปิด “เตือนฉัน ณ 
สถานที”่ 

 

ในการใช้ต าแหน่งอ่ืน ให้แตะที่ต าแหน่งปัจจุบันของคุณ ต าแหน่งต่างๆ ในรายการจะรวมถึงที่อยู่
จากการ์ดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรายชื่อ เช่น ที่อยู่ของบ้านและที่ท างานที่คุณได้เพ่ิมไว้ ในการ
ใช้ที่อยูอ่ื่น ให้แตะ ป้อนท่ีอยู่ 

 

หมายเหตุ : เตือนความจ าต าแหน่งจะมีเฉพาะใน iPad รุ่น Wi-Fi + cellular ใหม่เท่านั้น คุณจะไม่
สามารถตั้งค่าต าแหน่งส าหรับเตือนความจ าในบัญชี Microsoft Exchange และ Outlook ได ้

ท าเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น 

เพิ่มรายการ 

สลับรายการ 

ดูรายการที่ถึงก าหนด 
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กำรค้นหำเตือนควำมจ ำของคุณ : ป้อนค าหรือวลีในช่องค้นหา เตือนความจ าจะถูกค้นหาตามชื่อ 
คุณยังสามารถใช้ Siri เพ่ือค้นหาหรือเพ่ิมเตือนความจ าได้ด้วย 

 

กำรปิดกำรแจ้งเตือนควำมจ ำ : ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง ส าหรับข้อมูล ให้ดู ห้ามรบกวนและ
การแจ้ง ทีห่น้า 113 
 

กำรตั้งค่ำเสียงเตือนที่เล่นส ำหรับกำรแจ้ง : ไปที ่การตั้งค่า > เสียง 
 

กำรท ำให้เตือนควำมจ ำของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์อ่ืนๆ : ไปที่ การตั้งค่า > iCloud 
จากนั้นเปิดเตือนความจ า ในการท าให้เตือนความจ าบน OS X Mountain Lion อัปเดตอยู่เสมอ 
ให้เปิด iCloud บน Mac ของคุณด้วย บัญชีประเภทอ่ืนๆ บางประเภท เช่น Exchange รองรับ
เตือนความจ าด้วยเช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเปิดเตือนความจ าส าหรับ
บัญชีทีคุ่ณต้องการใช้ 

 

กำรตั้งค่ำรำยกำรเริ่มต้นส ำหรับเตือนควำมจ ำใหม่ : ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน 
จากนั้น แตะรายการเริ่มต้น ที่อยู่ใต้เตือนความจ า 
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นำฬิกำ 17 
 
 
 

 
 

คุณสามารถเพ่ิมนาฬิกาเพ่ือแสดงเวลาของเมืองส าคัญต่างๆ และเขตเวลาต่างๆ รอบโลกได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มนำฬิกำ : แตะ เพ่ิม จากนั้นป้อนชื่อเมืองหรือเลือกเมืองจากรายการ หากคุณไม่เห็นเมืองที่คุณ
ก าลังค้นหา ให้ลองค้นหาเมืองหลักในเขตเวลาเดียวกัน 

 

แสดงนำฬิกำแบบเต็มหน้ำจอ : แตะ นาฬิกา แล้วนาฬิกาจะขยายเต็มหน้าจอ แตะ นาฬิกาโลก 
เพ่ือดูนาฬิกาทั้งหมดของคุณ 
 

จัดระเบียบนำฬิกำ : แตะ แก้ไข แล้วลาก        เพ่ือย้าย หรือ แตะ  แตะเพ่ือลบ 
 

ตั้งกำรปลุก : แตะนาฬิกาปลุก แล้วแตะ 
 

กำรเปลี่ยนกำรปลุก : แตะ แก้ไข แล้วแตะ         เพ่ือเปลี่ยนการตั้งค่า หรือแตะ        เพ่ือลบ 
 

ตั้งค่ำตัวนับเวลำถอยหลังสู่กำรพัก : แตะตัวนับถอยหลัง เลือกเวลา แตะ เสียง เลือกหยุดการเล่น 
แตะ ต้ังค่า จากนั้นแตะ เริ่ม 

เพิ่มนาฬิกา 

ลบนาฬิกาหรือเปลี่ยนล าดับของนาฬิกา 

ดูนาฬิกา ต้ังค่าการเตือน ต้ังเวลากิจกรรม  
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แผนที่ 18 
 
 
 

 
 

 

กำรหำสถำนที ่
 

ค าเตือน : ส าหรับข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับการน าทางอย่างปลอดภัย และการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
ระหว่างขับขี ่ให้ดูที ่ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ส าคัญ ทีห่น้า 125 

 

ขอวิธีเดินทาง ป้อนการค้นหา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ข้อส าคัญ : ผู้ใช้จะสามารถใช้งานแผนที่ทิศทาง 3D Flyover และแอปพลิเคชั่นตามต าแหน่งผ่าน
บริการข้อมูล บริการข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลให้
แผนที่ทิศทาง 3D Flyover หรือข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งอาจจะไม่มี ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ 
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPad กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และปฏิบัติตามป้ายต่างๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้รับกับความเป็นจริง  คุณสมบัติแผนที่บางอย่างต้องใช้
บริการหาต าแหน่ง ดูที่ ความเป็นส่วนตัว ทีห่น้า 118 
 

กำรค้นหำต ำแหน่ง : แตะช่องค้นหา จากนั้นป้อนที่อยู่หรือข้อมูลอ่ืน เช่น : 
• แยก ( “8th and market”) 
• พ้ืนที ่(“Greenwich village”) 
• สถานทีส่ าคัญ (“guggenheim”) 

ทิศทางการขับด่วน 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม 

แตะหมุดเพื่อแสดงป้ายข้อมูล 

แตะสองครั้งเพื่อซูมเข้า 
และแตะด้วยสองนิ้ว 
เพื่อซูมออกหรือจีบนิ้ว 

Flyover 
(3D ในมุมมองมาตรฐาน) 

ที่ต้ังปัจจุบัน 

พิมพ์ แสดงการจราจร  
ผลลัพธ์รายการ หรือเลือกมุมมอง 
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• รหัสไปรษณีย์ 
• ธุรกิจ (“movies” “restaurants san Francisco ca” “apple inc new york”) 
หรือ แตะค าแนะน าใดค าแนะน าหนึ่งในรายการด้านล่างช่องค้นหา 
 

กำรน ำทำงแผนที ่: 
• การเลื่อนข้ึนหรือลง ซ้ายหรือขวา : ลากหน้าจอ 
• การหมุนแผนที่ : หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอ เข็มทิศจะปรากฏที่มุมขวาบนเพ่ือแสดงการก าหนด

ทิศทางของแผนที ่
• การกลับไปที่ทิศทางแบบหันไปทางทิศเหนือ : แตะ  
 

กำรค้นหำต ำแหน่งของรำยชื่อหรือกำรค้นหำที่คั่นไว้หรือกำรค้นหำล่ำสุด : แตะ 
 

กำรหำและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที ่: แตะหมุดเพ่ือแสดงแบนเนอร์ข้อมูล จากนั้น แตะ                
เมื่อมีข้อมูล คุณสามารถรับค าวิจารณ์และรูปภาพจาก Yelp นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับทิศทาง 
รายชื่อธุรกิจ เยี่ยมชมโฮมเพจ เพ่ิมธุรกิจไปยังรายชื่อของคุณ แบ่งปันต าแหน่ง หรือคั่นต าแหน่งไว้ 

• การอ่านค าวิจารณ์ : แตะ ค าวิจารณ์ ในการใช้คุณสมบัติอ่ืนของ Yelp ให้แตะปุ่มด้านล่าง 

ค าวิจารณ์ 
• การดูรูปภาพ : แตะ รูปภาพ 
• การส่งอีเมลส่ง ข้อความ ทวีต หรือโพสต์ต าแหน่งไปยัง Facebook : แตะแบ่งปันที่ตั้ง ในการ

ทวีต หรือโพสต์ไปยัง Facebook คุณจ าเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ดูที่ การแบ่งปัน  
ทีห่น้า 29 
 

กำรใช้หมุดปักเพื่อท ำเครื่องหมำยต ำแหน่ง : แตะค้างไว้ที่แผนที่จนกระท่ังหมุดปรากฏขึ้น 
 

กำรเลือกมุมมองมำตรฐำน มุมผสม หรือมุมมองดำวเทียม : แตะมุมขวาล่าง 
 

กำรร้องเรียนปัญหำ : แตะมุมขวาล่าง 
 

กำรหำทิศทำง 
กำรหำทิศทำงกำรขับขี ่: แตะ     แตะ      ป้อนต าแหน่งเริ่มต้นและต าแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ 
เส้นทาง หรือเลือกต าแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมขี้อมูล หากมีหลายเส้นทางปรากฏขึ้น ให้
แตะเส้นทางท่ีคุณต้องการใช้ 
• ฟังทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว (iPad Wi-Fi + cellular) : แตะ เริ่มต้น 

แผนที่จะติดตามการเคลื่อนที่ของคุณ และจะออกเสียงทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวไปยังปลายทาง
ของคุณ ในการแสดงหรือซ่อนตัวควบคุม ให้แตะหน้าจอ 
หาก iPad ล็อกอัตโนมัติ แผนที่จะยังคงอยู่ที่หน้าจอและจะยังคงบอกเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชั่นอ่ืนในขณะที่ใช้ระบบทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว  ใน
การกลับไปยังแผนที่ ให้แตะแบนเนอร์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ 

• ดูทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว (iPad Wi-Fi เท่านั้น) : แตะ เริ่มต้น จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพ่ือดู
ขั้นตอนต่อไป 

• การกลับไปสู่มุมมองเส้นทาง : แตะ มุมมอง 
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• การดูทิศทางเป็นรายการ : แตะ       ที่หน้าจอภาพรวม 
• การปิดระบบทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว : แตะ สิ้นสุด 
 

กำรหำทิศทำงกำรขับขี่อย่ำงรวดเร็วจำกต ำแหน่งปัจจุบันของคุณ : แตะ     ที่แบนเนอร์
ปลายทางของคุณ จากนั้น แตะ ทิศทางถึงที่นี ่

 

กำรหำทิศทำงกำรเดิน : แตะ     แตะ     ป้อนต าแหน่งเริ่มต้นและต าแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะเริ่ม 
หรือ เลือกต าแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล แตะ เริ่มต้น จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้าย 
เพ่ือดูขั้นตอนต่อไป 
 

กำรหำทิศทำงของบริกำรขนส่งมวลชน : แตะ     ป้อนต าแหน่งเริ่มต้นและต าแหน่งสิ้นสุด  
แตะ     จากนั้นแตะ เริ่ม หรือ เลือกต าแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูลดาวน์โหลดและ
เปิดแอปพลิเคชั่นเส้นทางส าหรับบริการขนส่งที่คุณต้องการใช้ 

 

กำรแสดงสภำพกำรจรำจร : แตะมุมขวาล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ แสดงการจราจร จุดสีส้ม
จะแสดงการชะลอตัว และจุดสีแดงจะแสดงการจราจรแบบเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ ในการดูรายงาน
เหตุการณ ์ให้แตะเครื่องหมาย 

 

3D และ Flyover 
บน iPad รุ่นที ่3 หรือใหม่กว่า จะใช้ 3D (มุมมองมาตรฐาน) หรือ Flyover (มุมมองดาวเทียมหรือ
มุมมองผสม) ส าหรับมุมมองสามมิติของเมืองต่างๆ รอบโลก คุณสามารถน าทางในวิธีปกติและซูม
เข้าเพ่ือดูอาคารได ้นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับมุมกล้องได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปตึกทรานส์อเมริกาพีระมิดเป็นเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบริษัท Transamerica Corporation 
 

กำรใช ้3D หรือ Flyover : ซูมเข้าจนกระท่ัง       หรือ       เปิดใช้งาน จากนั้นแตะ ปุ่ม หรือ 
ลากสองนิ้วขึ้น คุณสามารถสลับระหว่าง 3D และ Flyover โดยการแตะมุมขวาล่างที่ปุ่มเปลี่ยน
มุมมอง 
 

กำรปรับมุมกล้อง : ลากสองนิ้วขึ้นหรือลง 
 

กำรตั้งค่ำแผนท่ี 
กำรตั้งค่ำตัวเลือกส ำหรับแผนที่ : ไปที ่การตั้งค่า > แผนที ่การตั้งค่าจะรวมถึง : 
• ระดับเสียงการน าทาง (iPad Wi-Fi + cellular) 
• ไมล์หรือกิโลเมตรส าหรับระยะทาง 
• ภาษาและขนาดของป้าย 
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เพลง 19 
 
 
 

 
 

 

กำรรับเพลง 
กำรรับเพลงและเนื้อหำเสียงอ่ืนๆ ลงบน iPad : 
• การซื้อและดาวน์โหลดจาก iTunes Store : ใน เพลง ให้แตะ Store ดูที่ บทที่ 20 iTunes Store 

ทีห่น้า 84 
• การดาวน์โหลดเพลงที่ซื้อบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนของคุณโดยอัตโนมัติ : ดูที่

การใช้ iCloud ทีห่น้า 14 
• การเชื่อมข้อมูลเนื้อหากับ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ : ดูที่ การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes 

ทีห่น้า 16 
• การใช้ iTunes Match เพ่ือจัดเก็บคลังเพลงของคุณใน iCloud : ดูที ่iTunes Match ทีห่น้า 82 

 

กำรเล่นเพลง 
 

ค าเตือน : ส าหรับข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ ข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยที่ส าคัญ ทีห่น้า 125 

 
คุณสามารถฟังเสียงจากล าโพงในตัว หูฟังที่เชื่อมต่อกับแจ็คหูฟัง หรือหูฟังสเตอริโอบลูทูธแบบไร้
สายที่จับคู่กับ iPad ได้ เมื่อต่อหรือจับคู่หูฟังแล้ว จะไม่มีเสียงออกมาจากล าโพง 
 

กำรเล่นแทร็ก : เลือกดูตามเพลย์ลิสต์ เพลง ศิลปิน หรือหมวดหมู่อ่ืน จากนั้นแตะแทร็กนั้น 
ตัวควบคุมการเล่นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ 
• การดูปุ่มเลือกดูเพ่ิมเติม : แตะเพ่ิมเติม 
• การข้ามไปยังจุดใดๆ ในเพลง : ลากตัวชี้ต าแหน่งไปตามแถบเลื่อน เลื่อนนิ้วของคุณลงเพ่ือลด

อัตราการเลื่อนให้ช้าลง 
 

ดูหน้ำจอก ำลังเล่นอยู ่: แตะรูปขนาดย่อของหน้าปกอัลบั้มที่ด้านบนสุดของหน้าจอ 
• การแสดงตัวควบคุม : แตะหน้าจอ 
• การเลือกดูเพลงโดยใช้หน้าปก : กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา เพลงจะเริ่มเล่นอัตโนมัติ 
• ดูแทร็กทั้งหมดของอัลบั้มที่เล่นเพลงปัจจุบันอยู่ : แตะ    แตะแทร็กเพ่ือให้เล่น ในการย้อนกลับ

ไปที่หน้าจอก าลังเล่น ให้แตะ      อีกครั้ง 
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• การจัดอันดับเพลง : ในมุมมองรายการแทร็ก ให้แตะแถวจุดด้านบนของรายการ เพ่ือตั้งค่า
จ านวนดาว คุณสามารถใช้การจัดอันดับเพ่ือสร้างเพลย์ลิสต์ที่ดีใน iTunes 

 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

กำรค้นหำเพลง (ชื่อ ศิลปิน อัลบั้ม และผู้แต่ง) : ขณะที่เลือกดู ให้ป้อนข้อความในช่องค้นหาที่มุม
ขวาล่างของหน้าจอ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาเสียงจากหน้าจอเริ่มต้นได้เช่นกัน ดูที่ การค้นหา 
ทีห่น้า 27 

 

กำรแสดงตัวควบคุมเสียงขณะอยู่ในแอปพลิเคชั่นอ่ืน : คลิกสองครั้งท่ีปุ่มโฮม    จากนั้นกวาด
นิ้วไปทางขวาตามส่วนล่างสุดของหน้าจอ 

 

 
 

 
 
 
 

กำรแสดงตัวควบคุมเสียงขณะที่หน้ำจอถูกล็อก : คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม  
 

กำรเล่นเพลงทำงล ำโพง AirPlay หรือ Apple TV : แตะ    ดูที ่AirPlay ทีห่น้า 30 
 

พ็อดคำสท์และหนังสือเสียง 
ตัวควบคุมพ็อดคาสท์และหนังสือเสียงจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอก าลังเล่น เมื่อคุณเริ่มเล่น 
 

หมายเหตุ : แอปพลิเคชั่นพ็อดคาสท์มีให้ใช้ฟรีใน App Store ดูที ่บทที ่24 พ็อดคาสท์ ทีห่น้า 93  
 

หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นพ็อดคาสท์ เนื้อหาและตัวควบคุมพ็อดคาสท์จะถูกลบออกจากเพลง 
 
 

ปรับความดังเสียง 

AirPlay สับเปลี่ยน เล่นซ้ า 

เล่น/หยุดพัก 

สร้างเพลย์ลีสต์ Genius 

ลากเพื่อข้ามไปข้างหน้า
หรือย้อนกลับ 

สลับเปิดปิดระหว่าง 
ก าลังเล่นอยู่กับเลือกดู 

รายการแทร็ก เลือกดูเพลง ย้อนกลับ 

แอปพลเิคชัน่เสยีงปัจจบุนั ให้แตะเพ่ือเปิด 
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กำรตั้งค่ำควำมเร็วกำรเล่นพ็อดคำสท ์: แตะ      แตะอีกครั้งในการเปลี่ยนความเร็ว 
•     = เร็วขึ้น 2 เท่า 
•       = เร็วขึ้นครึ่งหนึ่ง 
•    =  เร็วปกต ิ
 

กำรเล่นซ้ ำ 15 วินำทีสุดท้ำยของพ็อดคำสท ์: แตะ 
 

กำรดำวน์โหลดพ็อดคำสท์ตอนอ่ืนๆ : แตะพ็อดคาสท์ (แตะ เพ่ิมเติม ก่อน หากไม่เห็นพ็อดคาสท์)
จากนั้นแตะพ็อดคาสท์ เพ่ือดูตอนที่มี 
 

เพลย์ลิสต ์
กำรสร้ำงเพลย์ลิสต์ : ดูเพลย์ลิสต์ แตะ ใหม ่ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นป้อน และ 
บันทึกชื่อ เลือกเพลงและวิดีโอที่คุณต้องการ จากนั้น แตะ เสร็จสิ้น 
 

กำรแก้ไขเพลย์ลิสต์ : ดูเพลย์ลิสต์ เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ แก้ไข 
• การเพ่ิมเพลงอ่ืนๆ : แตะเพ่ิมเพลง 
• การลบเพลง : แตะ        การลบเพลงจากเพลย์ลิสต์จะไม่ลบเพลงนั้นจาก iPad 
• การเปลี่ยนล าดับเพลง : ลาก  
เพลย์ลิสต์ใหม่และเพลย์ลิสต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกคัดลอกไปยังคลัง iTunes ของคุณในครั้ง
ต่อไปที่คุณเชื่อมข้อมูล iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่าน iCloud หากคุณได้สมัครสมาชิก
iTunes Match ไว้ 
 

ลบเพลย์ลิสต์ : ในเพลย์ลิสต์ แตะเพลย์ลิสต์ค้างไว้ จากนั้นแตะ 
 

กำรลบเพลงจำก iPad : ในเพลง ให้กวาดนิ้วที่เพลง จากนั้นแตะ ลบ 
เพลงจะถูกลบจาก iPad แต่จะไม่ถูกลบจากคลัง iTunes ของคุณบน Mac หรือ PC ของคุณ 
หรือจาก iCloud 
 

เมื่อ iTunes Match เปิดอยู ่คุณจะไม่สามารถลบเพลงได ้หากต้องการพ้ืนที่ว่าง iTunes Match 
จะลบเพลงส าหรับคุณออก โดยเริ่มจากเพลงที่เก่าสุดและเพลงที่เล่นน้อยสุด 

 

Genius 
เพลย์ลิสต์ Genius เป็นชุดรวมของเพลงจากคลังของคุณที่เข้ากันได้ดี Genius เป็นบริการฟรี แต่ 
ต้องใช้ Apple ID 

 

Genius Mix เป็นเพลงที่เลือกแล้วว่าเป็นชนิดเดียวกัน โดยสร้างใหม่จากคลังของคุณในแต่ละ
ครั้งทีคุ่ณฟังมิกซ์นี้ 

 

กำรใช ้Genius บน iPad : เปิด Genius ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมข้อมูล 
iPad กับ iTunes Genius Mix จะเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติ นอกเสียจากว่าคุณจะจัดการเพลงของ
คุณด้วยตัวเอง คุณยังสามารถเชื่อมข้อมูลเพลย์ลิสต์ Genius ได้ด้วย 
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เล่น Genius Mix : แตะเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะอันใดอันหนึ่งของ Genius Mix ที่ด้านบนของเพลย์ลิสต์ 
 

กำรสร้ำงเพลย์ลิสต์ Genius : เล่นเพลง จากนั้นแตะ       ที่ด้านบนสุดของหน้าจอเพลย์ลิสต์
Genius จะถูกเพ่ิมเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของคุณ เช่นเดียวกับ Genius Mix 
 

กำรเล่นเพลย์ลิสต์ Genius : แตะเพลย์ลิสต์ 
• การรีเฟรชเพลย์ลิสต์ : แตะ รีเฟรช 
• การบันทึกเพลย์ลิสต์ : แตะ บันทึก เพลย์ลิสต์จะถูกบันทึกพร้อมกับชื่อเพลงที่คุณเลือกและท า

เครื่องหมายตาม  
 

กำรแทนที่เพลย์ลิสต์ Genius โดยกำรใช้เพลงอ่ืน : เล่นเพลง จากนั้นแตะ 
  

กำรแก้ไขเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว : แตะเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ แก้ไข 
• การลบเพลง : แตะ  
• การเปลี่ยนล าดับเพลง : ลาก  
 

กำรลบเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว : แตะค้างไว้ที่เพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ 
 

เพลย์ลิสต์ Genius ที่สร้างบน iPad จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับ 
iTunes  
 

หมายเหตุ : ทันทีท่ีเพลย์ลิสต์ Genius เชื่อมข้อมูลกับ iTunes คุณจะไม่สามารถลบเพลย์ลิสต์จาก 
iPad โดยตรงไดใ้ช้ iTunes เพ่ือแก้ไขชื่อเพลย์ลิสต์ หยุดการเชื่อมข้อมูล หรือลบเพลย์ลิสต์ 

 

Siri 
คุณสามารถใช้ Siri (iPad รุ่นที ่3 หรือใหม่กว่า) เพ่ือควบคุมการเล่นเพลง ดูที ่บทที่ 4 Siri ทีห่น้า 35 
 

กำรใช ้Siri เพื่อเล่นเพลง : กดปุ่มโฮมค้างไว้  
• การเล่นหรือหยุดพักเพลง : พูดว่า “play” หรือ “play music” ในการหยุดพัก ให้พูดว่า

“pause” “pause music” หรือ “stop” คุณยังสามารถพูดว่า “next song” หรือ“previous 
song” ได้ด้วย 

• เล่นอัลบั้ม ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์ : พูดว่า “play” จากนั้นพูดว่า “album” “artist” หรือ playlist” 
แล้วตามด้วยชื่อ 

• การสับเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ปัจจุบัน : พูดว่า “shuffle” 
• การค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงที่เล่นอยู่ : พูดว่า “what’s playing” “who sings this song” 

หรือ “who is this song by” 
• การใช้ Genius เพ่ือเล่นเพลงที่คล้ายกัน : พูดว่า “Genius” หรือ “play more songs like this” 

 

iTunes Match 
iTunes Match จะจัดเก็บคลังเพลงของคุณไว้ใน iCloud รวมถึงเพลงที่น าเข้าจากซีดี และให้คุณ 
สนุกไปกับชุดรวมของคุณบน iPad และอุปกรณ์ iOS กับคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ของคุณ iTunes Match 
จะมีให้ใช้เมื่อสมัครสมาชิกแบบเสียเงิน 
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หมายเหตุ : iTune Match อาจไม่มีบริการในทุกพ้ืนที่ อาจคิดค่าบริการข้อมูลโทรศัพท์มือถือ หาก
เปิดการต้ังค่า > เพลง > ใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ 
 

รำยละเอียดเพิ่มเติมของ iTunes Match ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณเลือก Store > 
เปิด iTunes Match จากนั้นคลิกปุ่มเพ่ิมเติม 

 

เมื่อคุณสมัครสมาชิก iTunes จะเพ่ิมเพลง เพลย์ลิสต์ และ Genius Mix ของคุณไปยัง iCloud 
เพลงของคุณที่ตรงกับเพลงใน iTunes Store จะสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติใน iCloud เพลง
อ่ืนๆ จะถูกอัปโหลด คุณสามารถดาวน์โหลดและเล่นเพลงที่ตรงกันโดยมีคุณภาพระดับ iTunes 
Plus (256 kbps DRM-free AAC) แม้ว่าเพลงต้นฉบับของคุณจะมีคุณภาพต่ ากว่านั้น ส าหรับ
ข้อมูลเพ่ิมเติม ไปที ่www.apple.com/asia/icloud/features/ 
 

กำรเปิด iTunes Match : ไปที ่การตั้งค่า > เพลง 
 

การเปิด iTunes Match จะลบเพลงที่เชื่อมข้อมูลออกจาก iPad และปิดใช้งาน Genius Mix และ
เพลย์ลิสต์ Genius 
 

หมายเหตุ : หากเปิดใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถืออยู่ อาจคิดค่าบริการข้อมูลโทรศัพท์มือถือ 
 

เพลงจะถูกดาวน์โหลดไปยัง iPad เมื่อคุณเล่นเพลง คุณสามารถดาวน์โหลดเพลงด้วยตนเองได้
เช่นกัน 
 

กำรดำวน์โหลดอัลบั้มไปยัง iPad : ขณะเลือกดู ให้แตะอัลบั้ม แตะที่อัลบั้ม แล้วแตะ 
 

กำรแสดงเฉพำะเพลงท่ีดำวน์โหลดจำก iCloud เท่ำนั้น : ไปที ่การตั้งค่า > เพลง แล้วปิด แสดง
เพลงทั้งหมด (จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ iTunes Match เปิดอยู่) 
 

กำรจัดกำรอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iTunes Match หรือกำรดำวน์โหลดอัตโนมัติ : ใน iTunes 
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ Store > ดูบัญชีของฉัน ลงชื่อเข้าใช้ แล้วคลิก จัดการอุปกรณ์ในส่วน 
“iTunes ใน Cloud” 

 

กำรแบ่งปันกันภำยในพื้นที่ 
การแบ่งปันกันภายในพื้นที่จะช่วยให้คุณเล่นเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวี จากคลัง iTunes บน 
Mac หรือ PC ของคุณไดโ้ดย iPad และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน 

 

หมายเหตุ : การแบ่งปันกันภายในพ้ืนที่ต้องใช้  iTunes 10.2 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า ซึ่งมีที่
www.apple.com/th/itunes/download/ เนื้อหาโบนัส เช่น หนังสือดิจิตอลเล่มเล็ก และรายการ
พิเศษต่างๆ ของ iTunes จะไม่สามารถแบ่งปันได้ 

 

เล่นเพลงจำกคลัง iTunes ของคอมพิวเตอร์คุณบน iPad : 
1 ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก เพ่ิมเติม > เปิดแบ่งปันกันภายในพ้ืนที ่ลงชื่อเข้าใช้ 

จากนั้นคลิกสร้างแบ่งปันกันภายในพ้ืนที่ 

2 บน iPad ไปทีก่ารตั้งค่า > เพลง จากนั้นลงชื่อเข้าใช้การแบ่งปันกันภายในพ้ืนที ่โดยใช้ Apple ID 
และรหัสผ่านเดียวกัน 

http://www.apple.com/asia/icloud/features/
http://www.apple.com/th/itunes/download/า
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3 ในเพลง ให้แตะ เพ่ิมเติม จากนั้นแตะ แบ่งปัน และเลือกคลังของคอมพิวเตอร์คุณ 

 

กำรกลับไปท่ีเนื้อหำบน iPad : แตะ แบ่งปัน และเลือก iPad ของฉัน 
 

กำรตั้งค่ำเพลง 
ไปที ่การตั้งค่า > เพลง เพ่ือตั้งค่าตัวเลือกส าหรับเพลง ซึ่งรวมถึง : 
• ปรับเสียงอัตโนมัติ (เพ่ือปรับระดับความดังเสียงของเนื้อหาเสียงของคุณให้เป็นมาตรฐาน) 
• การปรับแต่งเสียง (EQ) 

 

หมายเหตุ : EQ มีผลต่อเสียงออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงชุดหูฟังที่ใช้แจ็คและ AirPlay โดยทั่วไปแล้ว
การต้ังค่า EQ ใช้เฉพาะกับเพลงที่เล่นจากแอปพลิเคชั่นเพลงเท่านั้น 

 

อย่างไรก็ตามการต้ังค่า Late Night จะปรับใช้กับเสียงออกท้ังหมด ซึ่งรวมถึงวิดีโอและเพลงด้วย 
Late Night จะบีบอัดช่วงไดนามิกของเสียงออก ท าให้ลดความดังเสียงของช่องผ่านเสียงดังและ
ขยายความดังเสียงของช่องผ่านเสียงเงียบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่านี้ ขณะฟัง
เพลงบนเครื่องบินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังที่อ่ืน 
 

• การจัดกลุ่มตามศิลปินอัลบั้ม 
• iTune Match 
• การแบ่งปันกันภายในพ้ืนที่ 
 

กำรตั้งค่ำกำรจ ำกัดควำมดังเสียง : ไปที ่การตั้งค่า > เพลง > การจ ากัดความดังเสียง แล้วปรับตัว
เลื่อนความดังเสียง 

 

กำรจ ำกัดกำรเปลี่ยนแปลงกำรจ ำกัดควำมดังเสียง : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจ ากัด > การ
จ ากัดความดังเสียง แล้วแตะ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 
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iTunes Store 20 
 
 
 

 
 

ใช้ iTunes Store เพ่ือเพ่ิมเพลง รายการทีวี เพลง และพ็อดคาสท์ ไปยัง iPad 
 

เลือกดู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดรายการซื้ออีกครั้ง 
 
 

  เปลี่ยนหมวดหมู่ 

 

การใช้ iTunes Store เพ่ือ : 
• ค้นหาเพลง รายการทีวี ภาพยนตร์ ระดับเสียง และอ่ืนๆ โดยการเลือกดูหรือการค้นหา 
• ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้า 
หมายเหตุ : คุณจ าเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพ่ือใช้ iTunes Store 
 

กำรเลือกดูเนื้อหำ : แตะหนึ่งหมวดหมู่ แตะ ชนิด เพ่ือปรับการจดรายการในการดูข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับรายการ ให้แตะรายการนั้น 

 

กำรค้นหำเนื้อหำ : แตะค้นหา จากนั้นแตะช่องค้นหาแล้วป้อนค าเดียวหรือหลายค า จากนั้นแตะ
ค้นหา 
 

กำรแสดงตัวอยำ่งรำยกำร : แตะเพลงหรือวิดีโอเพ่ือเล่นตัวอย่าง 
 

กำรซื้อรำยกำร : แตะราคาของรายการ (หรือแตะฟรี) จากนั้นแตะอีกครั้งเพ่ือซื้อรายการนั้น หาก
คุณซื้อรายการไว้แล้ว “ดาวน์โหลด” จะปรากฏแทนที่ราคา และคุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก 
ขณะก าลังดาวน์โหลดรายการ ให้แตะ เพ่ิมเติม แล้วแตะ การดาวน์โหลด เพ่ือดูความคืบหน้า 
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กำรเช่ำภำพยนตร์ : ในบางพ้ืนที่ ภาพยนตร์บางเรื่องมีให้เช่า คุณมีเวลา 30 วันในการเริ่มดู
ภาพยนตร์ที่เช่ามา เมื่อคุณได้เริ่มเล่นภาพยนตร์ คุณจะสามารถดูได้มากเท่าที่คุณต้องการใน 24 
ชั่วโมง หลังจากการจ ากัดเวลาเหล่านี้ ภาพยนตร์จะถูกลบโดยอัตโนมัติ 

 

กำรดำวน์โหลดรำยกำรก่อนหน้ำ : แตะ รายการซื้อแล้ว ในการดาวน์โหลดรายการซื้อในอุปกรณ์
อ่ืนโดยอัตโนมัติ ให้ไปที ่การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store 

 

กำรแลกใช้กิฟท์กำร์ดหรือรหัส : แตะหมวดหมู่ใดๆ (เช่น เพลง) เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ 
แลกใช้ 

 

กำรดูและแก้ไขบัญชีของคุณ : ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store แล้วแตะ 
Apple ID ของคุณจากนั้นแตะดู Apple ID แตะรายการเพ่ือแก้ไขรายการนั้น แตะช่อง Apple ID
เพ่ือเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ 

 

กำรเปิดหรือปิด iTunes Match : ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store iTunes 
Match เป็นบริการสมัครใช้งานที่จัดเก็บเพลงทั้งหมดของคุณใน iCloud เพ่ือที่คุณจะสามารถ
เข้าถึงเพลงได้จากทุกที ่

 

กำรลงชื่อเข้ำใช้โดยใช้ Apple ID อ่ืน : ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store แล้ว
แตะ ชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออก ครั้งต่อไปที่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น คุณสามารถ
ป้อน Apple ID อ่ืนได ้

 

กำรดำวน์โหลดรำยกำรซื้อโดยใช้เครือข่ำยโทรศัพท์มือถือ (รุ่น Wi-Fi + cellular) ไปที่ การตั้ง
ค่า > iTunes Store และ App Store > ใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ สิ่งนี้ก็เปิดการเล่นเพลงจาก 
iTunes Match การดาวน์โหลดรายการซื้อและการใช้ iTunes Match ผ่านเครือข่ายมือถืออาจมี
การเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการของคุณ 
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App Store 21 
 
 
 

 
 

 

ท ำควำมรู้จัก 
ใช้ App Store เพ่ือเพ่ิมแอปพลิเคชั่น ไปที่ iPad เลือกหา ซื้อ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่
ออกแบบมาเฉพาะส าหรับ iPad หรือส าหรับ iPhone และ iPod touch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ App Store เพ่ือ : 
• ค้นหาแอปพลิเคชั่นที่แจกฟรีตัวใหม่ๆ หรือที่ซื้อแล้ว โดยการเลือกดูหรือการค้นหา 
• ดาวน์โหลดรายการซื้อและอัปเดตก่อนหน้า 
• แลกใช้กิฟท์การ์ดหรือรหัสดาวน์โหลด 
• แนะน าแอปพลิเคชั่นให้กับเพ่ือน 
• จัดการบัญชี App Store ของคุณ 
 

หมายเหตุ : คุณจ าเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพ่ือใช้ App Store 
 

กำรซื้อแอปพลิเคชั่น : แตะที่ราคาของแอปพลิเคชั่น (หรือแตะ ฟรี) จากนั้นแตะ ซื้อตอนนี้ หาก
คุณซื้อแอปพลิเคชั่นแล้ว ค าว่า “ติดต้ัง” จะปรากฏแทนที่ราคา คุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์
โหลดแอปพลิเคชั่นตัวนั้นอีก ขณะดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ไอคอนของแอปพลิเคชั่นนั้นจะปรากฏ
บนหน้าจอเริ่มต้นพร้อมกับตัวบ่งชี้ความคืบหน้า 

เลือกด ู

ดาวน์โหลดรายการซือ้อีกครัง้ 
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กำรดำวน์โหลดรำยกำรก่อนหน้ำ : แตะ อัปเดต แล้วแตะ รายการที่ซื้อแล้ว ในการดาวน์โหลด 
รายการที่เพ่ิงซื้อใหม่โดยใช้อุปกรณ์ตัวอ่ืนๆ โดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ 
App Store 

 

กำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่อัปเดต : แตะ อัปเดต แตะแอปพลิเคชั่นเพ่ืออ่านเกี่ยวกับเวอร์ชั่น
ใหม่แล้วแตะ อัปเดต เพ่ือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หรือแตะ อัปเดตทั้งหมด เพ่ือดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นทั้งหมดในรายการ 

 

กำรแลกใช้กิฟท์กำร์ดหรือรหัสดำวน์โหลด : แตะ รายการที่น่าสนใจ เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วแตะ 
แลกใช้ 

 

กำรบอกเพื่อนเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น : ค้นหาแอปพลิเคชั่น จากนั้นแตะ    แ ล้ ว เ ลื อ ก วิ ธี ที่ คุ ณ
ต้องการแบ่งปัน 

 

กำรดูและแก้ไขบัญชีของคุณ : ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store แล้วแตะ 
Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะดู Apple ID คุณสามารถสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของ iTunes 
และดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ได้ ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ให้แตะช่อง Apple 
ID 

 

กำรลงชื่อเข้ำใช้โดยใช้ Apple ID อ่ืน : ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store แล้ว
แตะ ชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออก ครั้งต่อไปที่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นคุณสามารถ
ป้อน Apple ID อ่ืนได ้

 

กำรสร้ำง Apple ID ใหม่ : ไปที่ การตั้งค่า > iTunesStore และ App Store จากนั้นแตะ สร้าง 
Apple ID ใหม ่แล้วท าตามขั้นตอนที่ปรากฎบนหน้าจอ 

 

กำรดำวน์โหลดรำยกำรซื้อโดยใช้เครือข่ำยโทรศัพท์มือถือ (Wi-Fi + cellular models) : ไปที ่
การต้ังค่า > iTunes Store และ App Store > ใช้ข้อมูลโครงข่ายมือถือ การดาวน์โหลดรายการที่
ซื้อผ่านเครือข่ายมือถืออาจมีค่าธรรมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ แอปพลิเคชั่นแผงหนังสือพิมพ์อัป
เดตผ่านWi-Fi เท่านั้น 

 

กำรลบแอปพลิเคช่ัน 
กำรลบแอปพลิเคชั่น App Store : แตะค้างไว้ที่ไอคอนบนหน้าจอเริ่มต้นจนกว่าไอคอนนั้นจะเริ่ม 
กระดุกกระดิก แล้วแตะ     คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชั่นที่มาในตัวได้ เมื่อคุณท าเสร็จ ให้กด
ปุ่มโฮม 
 

การลบแอปพลิเคชั่นจะลบข้อมูลทั้งหมดของแอปพลิเคชั่นนั้นด้วย คุณสามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นใดๆ ที่คุณเคยซื้อจาก App Store ใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบแอปพลิเคชั่น ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ ให้ดู การรีเซ็ต 
ทีห่น้า 117 
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แผงหนังสือพิมพ์ 22 
 
 
 

 
 

แผงหนังสือพิมพ์จะจัดระเบียบนิตยสารและแอปพลิเคชั่นหนังสือพิมพ์ของคุณ และช่วยให้คุณได้รู้
เมื่อมีฉบับใหม่ๆ  ที่สามารถอ่านได ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผงหนังสือพิมพ์จะจัดระเบียบแอปพลิเคชั่น นิตยสาร และแอปพลิเคชั่นหนังสือพิมพ์ด้วยชั้นวาง
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 

 

ค้นหำแอปพลิเคชั่นแผงหนังสือพิมพ์ : แตะแผงหนังสือพิมพ์เพ่ือแสดงชั้นวาง จากนั้นแตะ ร้าน 
เมื่อ คุณซื้อแอปพลิเคชั่นแผงหนังสือพิมพ์ แผงหนังสือพิมพ์จะเพ่ิมไปที่ชั้นวางของของคุณโดย
อัตโนมัติ หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นแล้ว ให้เปิดเพ่ือดูฉบับที่ออกและตัวเลือกการสมัคร
สมาชิก การสมัครสมาชิกเป็นการซื้อภายในตัวแอปพลิเคชั่น ซึ่งจะเรียกเก็บเงินไปยังบัญชี Apple 
ID ของคุณ 

 

ปิดกำรดำวน์โหลดฉบับใหม่ๆโดยอัตโนมัติ : ไปทีก่ารตั้งค่า > แผงหนังสือพิมพ์ หากแอปพลิเคชั่น
รองรับ แผงหนังสือพิมพ์จะดาวน์โหลดฉบับใหม่ๆ โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 

หาแอปพลิเคชั่น Newsstand 

แตะค้างไว้ที่สิ่งพิมพ์เพื่อจัดเรียง
ใหม่ 
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iBooks 23 
 
 
 

 
 

 
 

ท ำควำมรู้จัก 
iBooks เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการอ่านและซื้อหนังสือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น iBooks ที่แจกฟรีจาก 
App Store แล้วเพลิดเพลินไปกับหนังสือทุกประเภท ตั้งแต่หนังสือคลาสสิกไปจนถึงหนังสือท่ีขายดี 
ที่สุด 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
iBooks เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเพลิดเพลินไปกับหนังสือและ PDF ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น iBooks
ที่แจกฟรีจาก App Store แล้วเพลิดเพลินไปกับหนังสือทุกประเภท ตั้งแต่หนังสือคลาสสิกไปจนถึง
หนังสือที่ขายดีที่สุดได้จาก iBookstore ที่มาในตัว ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น iBooks และใช้ 
iBookstore คุณจ าเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID 
 

กำรเยี่ยมชม iBook store : ใน iBooks ให้แตะ ร้าน เพ่ือ : 
• ค้นหาหนังสือโดยการเลือกดูหรือการค้นหา 
• ดูตัวอย่างของหนังสือเพ่ือดูว่าคุณชอบหรือไม่ 
• อ่านและเขียนค าวิจารณ์า และดูหนังสือที่ขายดีที่สุดในปัจจุบัน 
• บอกเพ่ือนเกี่ยวกับหนังสือผ่านอีเมล 
กำรซื้อหนังสือ : เลือกหนังสือที่คุณต้องการ แตะ ราคา จากนั้นแตะอีกครั้งเพื่อซื้อหนังสือ 

 

เพิ่มที่คั่นหนา้
เว็บ 

แตะสองครั้งเพื่อซูม 

 

ไปที่หน้าอ่ืน 
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กำรขอรำยละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ : คุณสามารถอ่านบทสรุปของหนังสือ อ่านค าวิจารณ์ และ
ลองดาวน์โหลดตัวอย่างของหนังสือก่อนที่จะซื้อ หลังจากซื้อหนังสือ คุณสามารถเขียนค าวิจารณ์
ของตัวเองได้ 

 

กำรดำวน์โหลดรำยกำรก่อนหน้ำ : แตะ รายการซื้อแล้ว ในการดาวน์โหลดขณะเลือกดู ให้แตะ 
ดาวน์โหลด ตรงที่ปกติแล้วคุณมักเห็นเป็นราคา คุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอีก ในการดาวน์โหลด
รายการที่ซื้อในอุปกรณ์อ่ืนโดยอัตโนมัติ ให้ไปที ่การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store 

 

กำรอ่ำนหนังสือ 
การอ่านหนังสือเป็นเรื่องง่าย ไปที่ชั้นวางหนังสือ แล้วแตะหนังสือที่คุณต้องการอ่าน หนังสือแต่ละ 
เล่มจะมีชุดลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและรูปแบบของหนังสือ คุณสมบัติบางตัวที่ 
บรรยายด้านล่างอาจจะไม่สามารถใช้งานได้กับหนังสือที่คุณก าลังอ่านอยู ่
 

กำรเปิดหนังสือ : แตะหนังสือที่คุณต้องการอ่าน หากคุณไม่เห็นหนังสือบนชั้น ให้กวาดนิ้วไป
ทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูชุดรวมอ่ืนๆ 
• การแสดงตัวควบคุม : แตะที่ใกล้กับตรงกลางหน้า 
• การขยายรูปภาพ : การแตะสองครั้งที่รูปภาพนั้น : ในหนังสือบางเล่ม ให้สัมผัสค้างไว้เพ่ือแสดง

แว่นขยายที่คุณสามารถใช้เพ่ือดูรูปภาพได้ 
• การไปยังหน้าที่ระบุ : ใช้ตัวควบคุมการน าทางหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หรือ แตะ        แ ล้ ว

ป้อนหมายเลขหน้า จากนั้นแตะหมายเลขหน้าในช่องค้นหา 
• การค้นหาค า : แตะสองครั้งที่ค า ใช้ขอบจับเพ่ือปรับส่วนที่เลือก จากนั้นแตะ ขอความหมาย ใน

เมนูที่ปรากฏ ค านิยามอาจไม่มีให้บริการครบทุกภาษา 
• การดูสารบัญ : แตะ        ในหนังสือบางเล่ม คุณยังสามารถจีบนิ้วเพ่ือดูสารบัญได้อีกด้วย 
• การเพ่ิมหรือลบที่คั่นหน้า : แตะ     แตะอีกครั้งเพื่อลบที่ค่ันหน้า คุณไมจ่ าเป็นต้องเพ่ิมที่คั่นหน้า

เมื่อคุณปิดหนังสือ เพราะ iBooks จะจ าหน้าสุดท้ายที่คุณอ่าน คุณสามารถสร้างที่คั่นหน้าได้
หลายอัน ในการดูที่คั่นหน้าทั้งหมด ให้แตะ      จากนั้นแตะ ที่ค่ันหน้า 

 

กำรใส่ค ำอธิบำยประกอบลงในหนังสือ : คุณสามารถเพ่ิมโน้ตและไฮไลท์หนังสือได้ 
• การเพ่ิมไฮไลท์ : แตะสองครั้งที่ค า ใช้ขอบจับเพื่อปรับส่วนที่เลือก จากนั้นแตะ ไฮไลท์ แล้วเลือกสี 

หรือขีดเส้นใต ้
• การลบไฮไลท์ : แตะข้อความที่ไฮไลท์ จากนั้นแตะ  
• การเพ่ิมโน้ต : แตะสองครั้งที่ค า แตะไฮไลท์ จากนั้นเลือก    จากเมนูท่ีปรากฏ 
• การลบโน้ต : ลบข้อความของโน้ต ในการลบโน้ตและไฮไลท์โน้ต ให้แตะข้อความที่ไฮไลท์ จากนั้น

แตะ  
• การดูโน้ตทั้งหมดของคุณ : แตะ      จากนั้นแตะ โน้ต แตะ  เพ่ือพิมพ์หรือส่งอีเมลโน้ตของคุณ 
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กำรเปลี่ยนลักษณะของหนังสือ : หนังสือบางเล่มอนุญาตให้คุณเปลี่ยนขนาด แบบอักษร และสี
ของหน้าได ้
• การเปลี่ยนแบบอักษรและขนาด : แตะใกล้กับตรงกลางหน้าเพ่ือแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ 

แตะแบบอักษรเพ่ือเลือกแบบตัวพิมพ์ หนังสือบางเล่มอนุญาตให้คุณเปลี่ยนขนาดได้เฉพาะเมื่อ 
iPad อยู่ในแนวตั้ง 

• การเปลี่ยนสีของหน้าและข้อความ : แตะใกล้กับตรงกลางหน้าเพ่ือให้แสดงตัวควบคุม
แตะ      จากนั้นแตะ ธีม การตั้งค่านี้จะใช้กับหนังสือทั้งหมดท่ีรองรับ 

• ปรับความสว่าง : แตะใกล้กับตรงกลางหน้าเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ     หากคุณไม่เห็น
ให้แตะ ก่อน 

• การเปิดหรือปิดการจัดเต็มแนวและการใส่ยัติภังค์ : ไปที่ การตั้งค่า > iBooks PDF และหนังสือ
บางเล่มไม่สามารถจัดเต็มแนวหรือใส่ยัติภังค์ได้ 

 

กำรโต้ตอบกับมัลติมีเดีย 
หนังสือบางเล่มจะมีองค์ประกอบโต้ตอบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ไดอะแกรม งานน าเสนอ แกลอรี่ 
วัตถุที่เป็น 3D และการทบทวนบท ในการโต้ตอบกับวัตถุมัลติมีเดีย ให้แตะ ปัด หรือจีบนี้ว 
ตัวอย่างเช่น ในงานน าเสนอ คุณสามารถแตะ   เพ่ือเริ่ม จากนั้นแตะเพ่ือดูแต่ละหน้าจอ  ส าหรับ 
ดูส่วนหนึ่งแบบเต็มหน้าจอ ให้จีบด้วยสองนิ้ว เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้จีบนิ้วเพ่ือปิด 

 

กำรเรียนรู้โน้ตและรำยกำรค ำศัพท ์
ในหนังสือที่รองรับการท างานนี้ คุณสามารถใช้มุมมองโน้ตเพ่ือดูไฮไลท์ทั้งหมด และโน้ตเป็นการ์ดได้ 
 

ดูโน้ตของคุณ : แตะ     คุณยังสามารถ : 
• ดูโน้ตตามบท: แตะบทเพ่ือดูโน้ต ป้ายก ากับในรายการบทจะแสดงถึงจ านวนของโน้ตและไฮไลท์

ทีคุ่ณได้เพ่ิมไว้ส าหรับแต่ละบท ถ้าคุณไม่พบรายการบท ให้แตะปุ่มบท 
• ค้นหาโน้ตทั้งหมด : ป้อนค าหรือวลีในช่องค้นหา ถ้าคุณไม่พบช่องค้นหา ให้แตะปุ่มบท แตะบท

เพ่ือดูโน้ต 
• ทบทวนโน้ตและค าศัพท์ในลักษณะของการ์ดเรียนรู้ : แตะการ์ดเรียนรู้ ปัดเพ่ือย้ายระหว่างการ์ด 

หากการ์ดมีโน้ต ซึ่งจะบ่งบอกโดย      ให้แตะการ์ดเพ่ือพลิกการ์ด  แตะ     เพ่ือเลือกว่าจะแสดง
ไฮไลท์ตัวใด หรือเพ่ือสับเปลี่ยนการ์ด หากบทมีรายการค าศัพท์รวมอยู่ด้วย คุณยังสามารถ
รวมเข้าไปไว้ในการ์ดของคุณได้อีกด้วย 

• ส่งอีเมลโน้ตของคุณ : แตะ   เลือกโน้ตต่างๆ ที่ต้องการแบ่งปัน จากนั้นแตะอีเมล 
• ลบโน้ต : แตะ  เลือกโน้ตต่างๆ ที่ต้องการลบ จากนั้นแตะ ลบ 
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กำรจัดระเบียบชั้นวำงหนังสือ 
ใช้ชั้นวางหนังสือเพ่ือเลือกดูหนังสือและ PDF ของคุณ คุณยังสามารถจัดเรียงรายการต่างๆ เป็น 
กลุ่มๆได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตะค้างไว้ที่หนังสือ 
เพื่อจัดเรียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีบริการใน iBookstore ชื่อหนังสือมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 

กำรย้ำยหนังสือหรือ PDF ไปยังชุดรวม : ไปที่ชั้น วางหนังสือ แล้วแตะแก้ไข เลือกหนังสือที่คุณ
ต้องการย้าย จากนั้นแตะ ย้าย แล้วเลือกชุดรวม 

 

กำรดูและจัดกำรชุดรวม : แตะ ชุดรวม ในการแก้ไขชื่อของชุดรวบรวม ให้แตะแก้ไข คุณไม่
สามารถแก้ไขหรือลบชุดรวบรวมหนังสือและไฟล์ PDF ที่ให้มากับเครื่องได้ 
 

กำรจัดเรียงชั้นวำงหนังสือ : แตะ      จากนั้นเลือกเรียงล าดับจากตัวเลือกท่ีด้านล่างสุดของหน้าจอ 
 

กำรลบรำยกำรจำกชั้นวำงหนังสือ : แตะ แก้ไข จากนั้นแตะหนังสือหรือไฟล์ PDF ที่คุณต้องการ
ลบเพ่ือให้รูปเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น แตะ ลบ เมื่อคุณท าเสร็จ ให้แตะ เสร็จสิ้น หากคุณลบ
หนังสือทีคุ่ณซื้อแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้อีกครั้งจากรายการซื้อใน iBookstore 

 

กำรค้นหำหนังสือ : ไปที่ ชั้นวางหนังสือ แตะแถบสถานะเพ่ือเลื่อนไปยังด้านบนสุดของหน้าจอ 
จากนั้น แตะ       ดูการค้นหาส าหรับชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง 

 

กำรเชื่อมข้อมูลหนังสือและ PDF 
ใช้ iTunes เพ่ือเชื่อมข้อมูลหนังสือและ PDF ของคุณระหว่าง iPad และคอมพิวเตอร์ รวมทั้งซื้อ 
หนังสือจาก iTunes Store เมื่อ iPad ถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ บานหน้าต่างหนังสือ 
จะให้คุณเลือกรายการที่ต้องการเชื่อมข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาหนังสือแบบ ePub 
ที่ไม่มีการควบคุมลิขสิทธิ์ดิจิตอลและ PDF บนเว็บและเพ่ิมไปยังคลัง iTunes ของคุณได้อีกด้วย 
 

เชื่อมข้อมูลหนังสือหรือ PDF ไปยัง iPad : ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ ให้เลือกไฟล์ > เพ่ิมไปยัง
คลัง แล้วเลือกไฟล์ .pdf, .epub หรือ .ibooks เชื่อมต่อ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมข้อมูล 
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กำรเพิ่มหนังสือหรือ PDF ไปยัง iBooks โดยไม่ต้องเชื่อมข้อมูล : หากหนังสือหรือ PDF ไม่ใหญ่
เกินไปให้ส่งอีเมลรายการนั้นให้ตัวคุณเองจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดข้อความอีเมลบน iPad 
จากนั้นแตะค้างที่สิ่งที่แนบ แล้วเลือก “เปิดใน iBooks” จากเมนูท่ีปรากฏขึ้น 

 

กำรพิมพ์หรือส่งอีเมล PDF 
คุณสามารถใช้ iBooks เพ่ือส่งอีเมลส าเนาของ PDF หรือเพ่ือพิมพ์ PDF ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยัง 
เครื่องพิมพ์ AirPrint 
 

กำรส่งอีเมล PDF : เปิด PDF แตะ      จากนั้นเลือก ส่งอีเมลเอกสาร 
 

กำรพิมพ ์PDF : เปิด PDF แตะ      จากนั้นเลือก พิมพ์ ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ดู การพิมพ์ด้วย
AirPrint ทีห่น้า 30 

 

กำรตั้งค่ำ iBooks 
iBooks จะเก็บสะสมชุดหนังสือ ที่คั่นหน้าโน้ต และข้อมูลหน้าปัจจุบันของคุณ โดยใช้ Apple ID 
ของคุณ ดังนั้นคุณจะสามารถอ่านหนังสือบนอุปกรณ์ iOS ทุกชิ้นได้อย่างไม่ขาดตอน iBooks จะบันทึก
ข้อมูลส าหรับหนังสือทุกเล่มของคุณ เมื่อคุณเปิดหรือออกจากแอปพลิเคชั่นข้อมูลของหนังสือแต่ละ
เล่มจะยังถูกบันทึก ขณะที่คุณเปิดหรือปิดหนังสือเล่มนั้นอีกด้วย 
 

กำรเปิดหรือปิดกำรเชื่อมข้อมูล : ไปที ่การตั้งค่า > iBooks 
 

หนังสือบางเล่มอาจเข้าถึงวิดีโอหรือเสียงที่เก็บไว้บนเว็บ หาก iPad มีการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ การเล่นไฟล์เหล่านี้อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมกับผู้ให้บริการ 
 

กำรเปิดหรือปิดกำรเข้ำถึงวิดีโอและเสียงออนไลน์ : ไปที่ ตั้งค่า > iBooks > เสียงและวิดีโอ
ออนไลน์ 
 

กำรเปลี่ยนทิศทำงกำรพลิกหน้ำเม่ือคุณแตะขอบทำงซ้ำย : ไปที่ การตั้งค่า > iBooks > แตะ 
ระยะขอบทางซ้าย 
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เลือกดูพ็อดคาสท์ ดูพ็อดคาสท์ เลือกดูและแสดง 
 

 

 
กำรรับพ็อดคำสท ์: 
• การเลือกดูแค็ตตาล็อกแบบเต็ม : แตะแค็ตตาล็อก จากนั้นแตะพ็อดคาสท์ที่คุณสนใจ 
• การเลือกดูพ็อดคาสท์ยอดนิยม : แตะ สถานียอดนิยม (หากคุณไม่เห็น ให้แตะ คลัง ก่อน) กวาด

นิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเปลี่ยนหมวดหมู่ หรือกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพ่ือเลือกดูหมวดหมู่ปัจจุบัน
แตะที่พ็อดคาสท์เพ่ือแสดงตัวอย่างตอนล่าสุด หรือแตะ     เพ่ือดูรายการของตอนต่างๆ 

• การกระจายตอน : แตะตอนใดก็ได้ 
• การดาวน์โหลดตอนเพ่ือให้คุณสามารถฟังตอนนั้นเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ : แตะปุ่ม

ดาวน์โหลดที่อยู่ถัดจากตอนใดก็ได้ 
• การสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์เพ่ือให้ได้รับตอนล่าสุดอยู่เสมอ : หากคุณก าลังเลือกดูแค็ตตาล็อกอยู่ 

ให้แตะพ็อดคาสท์เพ่ือดูรายการของตอนต่างๆ จากนั้นแตะ สมัครสมาชิก หากคุณได้ดาวน์โหลด
ตอนนั้นแล้ว ให้แตะพ็อดคาสท์ในคลังของคุณ แตะ     จากนั้นเปิดการสมัครสมาชิก 

• การรับตอนล่าสุดของพ็อดคาสท์ที่สมัครสมาชิกไว้โดยอัตโนมัติ  : แตะพ็อดคาสท์ในคลังของคุณ
แตะ  จากนั้นเปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติ หากคุณไม่เห็นสวิตซ์การดาวน์โหลดอัตโนมัติ ให้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดการสมัครสมาชิกแล้ว 

แตะพ็อดคาสท์เพื่อดูตอนที่มี
อยู่ 

ดูแถบควบคุมการเล่นอยู ่ลบพ็อดคาสท ์

เลื่อนเพื่อดูทั้งคลังของคุณ 

ตัวอย่างตอนยอดนิยม ในคลังของคุณ ที่มีอยูท่ั้งหมด 
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กำรควบคุมกำรเล่นเสียง : กวาดนิ้วขึ้นบนปกของพ็อดคาสท์ที่ก าลังเล่นอยู่ เพ่ือดูตัวควบคุมการ
เล่นทั้งหมด 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

   
 

 

 

กำรควบคุมกำรเล่นวิดีโอ : แตะที่หน้าจอขณะที่คุณก าลังดูพ็อดคาสท์วิดีโอ 

ข้ามไปข้างหน้า 
30 วินาที 
 

เล่นตอน 
ก่อนหน้า 

เล่นใหม่ 
10 วินาทีที่แล้ว 

ข้ามไปยังตอนถัดไป 

ปรับความเร็วการเล่น 

ต้ังค่าจับเวลาพัก 

แบ่งปันพ็อดคาสท์นี้ 

กวาดนิ้วข้ึนหรือลงเพื่อแสดง
หรือซอ่นแถบควบคุม 

ลากตัวชี้ต าแหน่ง 
เพื่อข้ามไปยังส่วนอื่นของพ็อดคาสท์ 



บท 25  Game Center 96  

Game Center 25 
 
 
 

 
 

 

ท ำควำมรู้จัก 
Game Center ช่วยให้คุณเล่นเกมโปรดของคุณกับเพ่ือนที่มี iPhone, iPad, iPod touch หรือ 
Mac ที่ติดตั้ง OS X Mountain Lion คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ Game Center 
 
ค าเตือน : ส าหรับข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับการหลีกการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวท่าเดิมซ้ าๆ
ให้ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ส าคัญ ทีห่น้า 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ลงชื่อเข้ำใช้ : เปิด Game Center ถ้าคุณเห็นรายชื่อของคุณ และรูปภาพที่ด้านบนของหน้าจอ 
ตัวฉัน แสดงว่าได้ลงชื่อแล้ว แต่ถ้าไม่เห็น ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่าน จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ คุณ
สามารถใช้ Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้ใน iCloud หรือรายการซื้อของ Store หรือแตะ สร้าง
บัญชีใหม ่หากคุณต้องการ Apple ID แยกกันส าหรับเล่นเกม 
 

กำรซื้อเกม : แตะเกม แล้วแตะเกมที่แนะน า หรือแตะค้นหาเกมจาก Game Center 
 

เล่นเกม : แตะเกม เลือกเกม แล้วแตะเล่น 
 

เล่นเกม 

หาบางคนเพื่อ 
มาเล่นด้วย 

ดูรายการของ
เป้าหมายเกม ดูว่าใครเก่งที่สุด 

ตอบกลับค ารอ้ง
ขอเป็นเพื่อน 

ตรวจสอบหาค า
ทา้จากเพื่อน 
 

เลือกเกมเพื่อเล่น 

เชิญเพื่อนๆเพื่อเล่น 
 

ประกาศสถานะของคุณ    
เปลี่ยนรูปภาพของคุณ 
หรือลงชื่อออก 
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กำรกลับไปที ่Game Center หลังจำกเล่นเกม : กดปุ่มโฮม   แล้ ว แตะ  Game Center บน
หน้าจอเริ่มต้น 

 

กำรออกจำกระบบ : แตะ ตัวฉัน แตะแบนเนอร์บัญชี แล้วแตะ ออกจากระบบ คุณไม่จ าเป็นต้อง
ออกจากระบบทุกครั้งที่คุณออกจาก Game Center 

 

กำรเล่นเกมกับเพ่ือนๆ 
กำรเชิญเพื่อนเล่นเกมแบบหลำยผู้เล่น : แตะ เพ่ือน เลือกเพ่ือน เลือกเกม จากนั้นแตะ เล่น 
 

ถ้าหากเกมต้องการผู้เล่นเพ่ิมหรืออนุญาตให้เพ่ิม เลือกผู้เล่นอ่ืนเพ่ือเชิญเล่น แล้วแตะถัดไป ส่งค า
เชิญของคุณ แล้วรอให้ผู้เล่นอ่ืนๆ ตอบรับ เริ่มเล่นเกมเมื่อทุกคนพร้อม ถ้าหากเพ่ือนไม่อยู่หรือไม่
ตอบการเชิญของคุณกลับมาคุณสามารถแตะจับคู่แข่งอัตโนมัติ เพ่ือให้ Game Center หาผู้เล่นอ่ืน
ให้คุณหรือแตะ เชิญเพ่ือน เพ่ือพยายามเชิญเพ่ือนคนอ่ืนได้ 
 

กำรส่งค ำร้องขอเป็นเพื่อน : แตะ เพ่ือน หรือ ค าขอ แตะ เพ่ิมเพ่ือน จากนั้นป้อนอีเมลหรือชื่อเล่น
ของเพ่ือนคุณใน Game Center ในการเลือกดูรายชื่อของคุณ ให้แตะ   ในการเพิ่มเพ่ือนหลายๆ 
คนในค าขอเดียว ให้ป้อน Return หลังแต่ละที่อยู่ 

 

กำรท้ำทำยให้ใครสักคนเอำชนะคุณ : แตะหนึ่งในคะแนนหรือผลส าเร็จของคุณ จากนั้นแตะ 
ท้าทายเพ่ือน 

 

กำรดูเกมที่เพื่อนเล่นและตรวจสอบคะแนนของเพื่อนคุณ : แตะ เพ่ือน แตะชื่อเพ่ือนของคุณ แล้ว
แตะเกม หรือ แต้ม 

 

กำรซื้อเกมที่เพื่อนคุณมี : แตะ เพ่ือน แล้วแตะชื่อเพ่ือนของคุณแตะ เกมในรายการเกมของ
เพ่ือนคุณ แล้วแตะราคาที่ด้านบนของหน้าจอ 
 

กำรดูรำยกำรเพื่อนๆของเพื่อน : แตะ เพ่ือน แตะชื่อเพ่ือน แล้วแตะ เพ่ือน ที่อยู่ใต้รูปภาพของ
เพ่ือน 
 

กำรลบเพื่อน : แตะ เพ่ือน แตะชื่อ แล้วแตะ เลิกเป็นเพื่อน 
 

กำรเก็บที่อยู่อีเมลของคุณให้เป็นควำมลับ : ปิดโปรไฟล์สาธารณะในการตั้งค่าบัญชีส าหรับ 
Game Center ของคุณ ดู “การตั้งค่า Game Center” ด้านล่าง 
 

ปิดใช้งำนกิจกรรมแบบหลำยผู้เล่นหรือค ำร้องขอเพื่อน : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจ ากัด 
แล้วปิดเกมแบบผู้เล่นหลายคนหรือการเพิ่มเพ่ือน หากสวิตซ์ถูกปิดใช้งาน ล าดับแรกให้แตะ เปิดใช้
งานการจ ากัด (ที่ด้านบนสุด) 

 

รำยงำนพฤติกรรมก้ำวร้ำวหรือไม่เหมำะสม : แตะ เพ่ือน แตะชื่อของบุคคล จากนั้นแตะ 
“รายงานปัญหา” 
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กำรตั้งค่ำ Game Center 
การตั้งค่าของ Game Center จ านวนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับ Apple ID ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ระบบ  
การตั้งค่าอ่ืนๆ จะอยู่ในแอปพลิเคชั่นบน iPad 
 

เปลี่ยนกำรตั้งค่ำของ Game Center ส ำหรับ Apple ID ของคุณ : ลงชื่อเข้าใช้โดย Apple ID 
จากนั้นแตะท่ีฉัน แตะที่แถบบัญชี และเลือกดูบัญชี 

 

ระบุกำรแจ้งที่คุณต้องกำรจำก Game Center : ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > Game Center 
หาก Game Center ไม่ปรากฏ ให้เปิดการแจ้ง 
 

กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ ำกัดส ำหรับ Game Center : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > การจ ากัด 
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ผู้พิกำร 26 
 
 
 

คุณสมบัติผู้พิกำร 
iPad รวมคุณสมบัติผู้พิการเหล่านี้ : 
• ตัวอ่านออกเสียงบนหน้าจอ VoiceOver 
• ตัวช่วยเหลือการใช้งานโดยใช้เสียงผ่าน Siri 
• การขยายโดยการซูม 
• ข้อความขนาดใหญ่ 
• การสลับสี 
• การออกเสียงข้อความที่เลือก 
• การออกเสียงข้อความโดยอัตโนมัติ 
• เสียงโมโนและความสมดุล 
• ระดับเสียงทีก่ าหนดได้ 
• การเข้าถึงการใช้ 
• AssistiveTouch 
• การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์ 
• การเล่นเนื้อหาที่มีค าบรรยาย 
 

กำรเปิดใช้คุณสมบัติผู้พิกำรบน iPad : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ 
 

เปิดใช้คุณสมบัติผู้พิกำรบน iTunes : เชื่อมต่อ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์แล้วเลือก iPad ใน
รายการอุปกรณ์ของ iTunes คลิก เนื้อหาสรุป จากนั้นคลิก ก าหนดค่าการเข้าถึงทั่วไป ที่ด้านล่าง
ของหน้าจอ เนื้อหาสรุป 

 

ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณสมบัติส าหรับผู้พิการของ iPad ไปที่
www.apple.com/asia/accessibility 

 

VoiceOver 
VoiceOver จะออกเสียงอธิบายว่ามีอะไรปรากฏบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถใช้ iPad ได้โดย
ไม่ต้องมอง 

 

Voiceover จะบอกคุณเกี่ยวกับรายการแต่ละรายการบนหน้าจอในขณะที่คุณเลือกรายการ เมื่อ
คุณเลือกรายการเคอร์เซอร์ของ VoiceOver (สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีด า) จะล้อมรอบรายการนั้นและ 
VoiceOver จะออกเสียงชื่อหรืออธิบายรายการนั้นๆ 

 

สัมผัสหน้าจอหรือลากนิ้วของคุณเพ่ือฟังรายการ อ่ืนๆ บนหน้าจอ เมื่อคุณเลือกข้อความ 
VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความนั้น หากคุณได้เปิดค าแนะน าส าหรับการพูด VoiceOver 
อาจบอกคุณถึงชื่อของรายการและค าแนะน าที่มี ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพ่ือเปิด” ในการ

http://www.apple.com/asia/accessibility
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โต้ตอบกับรายการต่างๆ บนหน้าจอ เช่น ปุ่มและลิงก์ เป็นต้น ให้ใช้ลักษณะท่าทางที่อธิบายไว้ใน 
การเรียนรู้ท่าทาง VoiceOver ทีห่น้า 100 
 

เมื่อคุณไปยังหน้าจอใหม่ VoiceOver จะเล่นเสียง จากนั้นจะเลือกและออกเสียงรายการแรกบน
หน้าจอ (โดยปกติจะเริ่มจากมุมซ้ายบน ) VoiceOver จะยังแจ้งให้คุณได้ทราบเมื่อหน้าจอ
เปลี่ยนเป็นแนวนอนหรือแนวต้ัง และเม่ือหน้าจอล็อกหรือปลดล็อกอีกด้วย 

 

หมายเหตุ : VoiceOver จะออกเสียงเป็นภาษาที่ได้ระบุในการตั้งค่านานาชาติ ซึ่งอาจจะได้รับ
อิทธิพลจากการตั้งค่ารูปแบบภูิมิภาค ใน การต้ังค่า > ทั่วไป > นานาชาติ VoiceOver มีให้เลือกใช้
ในหลายภาษาแต่ไม่ใช่ทุกภาษา 

 

ข้อมูลพื้นฐำน VoiceOver 
 

ข้อส าคัญ : VoiceOver จะเปลี่ยนลักษณะท่าทางที่ใช้ในการควบคุม iPad ทันทีที่คุณเปิดใช้
VoiceOver คุณต้องใช้ลักษณะท่าทางของ VoiceOver เ พ่ือใช้  iPad แม้กระทั่ งวิ ธีปิดใช้ 
VoiceOver แล้วจึงจะสามารถใช้งานตามปรกติได้อีกครั้ง 

 

เปิดหรือปิด VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver คุณยังสามารถตั้งกด
ปุ่มโฮมสามครั้งให้เป็นการเปิดหรือปิด VoiceOver ได้อีกด้วย ดู การคลิกสามครั้งที่โฮม ที่หน้า 
106 

 

กำรส ำรวจหน้ำจอ : ลากนี้วของคุณบนหน้าจอ VoiceOver จะออกเสียงรายการแต่ละรายการที่
คุณสัมผัส ยกนิ้วของคุณออกเพ่ือปล่อยรายการที่เลือก 
• การเลือกรายการ : แตะรายการนั้น หรือยกนิ้วของคุณออกขณะที่ลากผ่านรายการนั้น 
• การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้  : ตวัดหนึ่งนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย อันดับของรายการคือ

ซ้ายไปขวา บนสุดไปล่างสุด 
• การเลือกรายการด้านบนหรือด้านล่าง : ใช้โรเตอร์เพ่ือเปิดการน าทางในแนวตั้ง แล้วตวัดหนึ่งนิ้ว

ขึ้นหรือลง 
• การเลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายบนหน้าจอ : ตวัดขึ้นหรือลงด้วยสี่นิ้ว 
• การเลือกรายการตามชื่อ : แตะบริเวณใดๆ บนหน้าจอด้วยสองนิ้วสามครั้งเพ่ือเปิด ตัวเลือก

รายการ จากนั้นให้ป้อนชื่อในช่องค้นหา หรือตวัดขวาหรือซ้ายเพ่ือย้ายผ่านรายการตามล าดับ
ตัวอักษร หรือแตะดัชนีตารางที่อยู่ทางขวาของรายการ แล้วตวัดขึ้นหรือลงเพ่ือย้ายอย่างรวดเร็ว
ผ่านรายการของรายการเหล่านั้น 

• การเปลี่ยนชื่อของรายการที่เลือกเพ่ือให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น : แตะสองครั้งแล้วค้างไว้สองนิ้วที่ใดก็ได้
บนหน้าจอ 

• การออกเสียงข้อความของรายการที่เลือก : ตั้งค่าตัวควบคุมโรเตอร์เป็นอักขระหรือค า แล้วตวัด
หนึ่งนิ้วขึ้นหรือลง 

• การเปิดหรือปิดค าใบ้อ่านออกเสียง : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พกิาร > VoiceOver 
• การรวมการสะกดค าการออกเสียง : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ใช้การ

ออกเสียง 
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• การพูดทั้งหน้าจอจากด้านบนสุด : ตวัดขึ้นด้วยสองนิ้ว 
• การพูดจากรายการปัจจุบันจนถึงด้านล่างสุดของหน้าจอ : ตวัดลงด้วยสองนิ้ว 
• การหยุดพูด : แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว แตะอีกครั้งด้วยสองนิ้วเพ่ือให้กลับมาพูดต่อ เมื่อคุณเลือก

รายการอ่ืน การพูดจะกลับมาท างานต่อ 
• การปิดเสียง VoiceOver : แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว แตะสองครั้งด้วยสามนิ้วอีกครั้งเพ่ือเปิด

เสียงพูดกลับมา ในการปิดเฉพาะเสียงของ VoiceOver ให้ใช้ปุ่มเปิด/ปิดเสียงด้านข้างเพ่ือปิด
เสียง หากแป้นพิมพ์ภายนอกเชื่อมต่ออยู่ คุณยังสามารถกดแป้น Control บนแป้นพิมพ์เพ่ือปิด
เสียง หรือยกเลิกการปิดเสียงของ VoiceOver ได้อีกด้วย 

 

กำรปรับเสียงพูด : คุณสามารถปรับคุณลักษณะของเสียงพูด VoiceOver เพ่ือท าาให้คุณเข้าใจได้
ง่ายขึ้น : 

• การเปลี่ยนความดังเสียงพูด : ใช้ปุ่มความดังเสียงบน iPad คุณยังสามารถเพ่ิมความดังเสียง ไปยัง
โรเตอร์ แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพ่ือปรับได้อีกด้วย ให้ดูที่ การใช้ตัวควบคุมโรเตอร์ VoiceOver 
ทีห่น้า 101 

• การเปลี่ยนอัตรการพูด : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver และลากตัวเลื่อน
อัตราการพูด คุณยังสามารถเพ่ิม อัตราค าพูด ไปยังโรเตอร์ได้อีกด้วย จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลง
เพ่ือปรับ 

• การใช้การเปลี่ยนระดับเสียง : VoiceOver จะใช้ระดับเสียงสูงขึ้นเมื่อพูดรายการแรกของกลุ่ม
(เช่น รายการหรือตาราง)าและใช้ระดับเสียงต่ าลงเมื่อพูดรายการสุดท้ายของกลุ่ม ไปที่ การตั้งค่า 
> ทั่วไป > ผู้พกิาร > VoiceOver > ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง 

• เปลี่ยนภาษาส าหรับ iPad : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษาการออกเสียงของ
VoiceOver ในบางภาษามีผลจากการเลือก การต้ังค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค 

• การเปลี่ยนการออกเสียง : ตั้งค่าโรเตอร์ส าหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ภาษามีให้ใช้ในโร
เตอร์ต่อเม่ือคุณเลือกการออกเสียงมากกว่าหนึ่งอันเท่านั้น 

• การเลือกการออกเสียงที่มีให้ใช้ในโรเตอร์ภาษา  : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้ พิการ > 
VoiceOver > โรเตอร์ภาษา ในการเปลี่ยนต าแหน่งของภาษาในรายการ ให้ลาก      ขึ้นหรือลง 

• การเปลี่ยนเสียงการอ่านพ้ืนฐาน : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ใช้เสียง
แบบคอมแพค 

 

กำรใช ้iPad กับ VoiceOver 
ปลดล็อก iPad : เลือกตัวเลื่อนปลดล็อก แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ 
 

“แตะ” เพื่อเปิดใช้งำนรำยกำรที่เลือก : แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอ 
 

กำร “แตะสองครั้ง” ที่รำยกำรที่เลือก : แตะสามครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอ 
 

กำรปรับตัวเลื่อน : เลือกตัวเลื่อน แล้วตวัดหนึ่งนิ้วขึ้นหรือลง 
 

กำรใช้ท่ำทำงมำตรฐำนเม่ือเปิด VoiceOver : แตะสองครั้งและกดนิ้วของคุณค้างไว้บนหน้าจอ 
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เสียงดังต่อเนื่องบ่งบอกว่าต้องใช้ท่าทางปกติ ท่าทางปกติจะคงไว้ให้ใช้อยู่จนกระทั่งคุณยกนิ้วของ
คุณออก เมื่อท่าทาง VoiceOver ท าต่อ 

 

กำรเลื่อนรำยกำรหรือพื้นที่ของหน้ำจอ : ตวัดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว ในระหว่างการปัดหน้าผ่าน
รายการ VoiceOver จะออกเสียงช่วงของรายการที่แสดง (ตัวอย่างเช่น “แสดงแถวที่ 5 ถึง 10”)
คุณยังสามารถเลื่อนรายการต่อเนื่องแทนที่การปัดหน้า แตะสองครั้งค้างไว้ เมื่อคุณได้ยินชุดของ
ระดับเสียงหนึ่งดังขึ้น ให้เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงเพ่ือเลื่อนรายการ การเลื่อนอย่างต่อเนื่องจะ
หยุดเมื่อคุณยกนิ้วของคุณออก 

• การเลื่อนผ่านรายการอย่างต่อเนื่อง : แตะสองครั้งค้างไว้ เมื่อคุณได้ยินชุดของระดับเสียงหนึ่งดัง
ขึ้น ให้เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงเพ่ือเลื่อนรายการ การเลื่อนอย่างต่อเนื่องจะหยุดเมื่อคุณยกนิ้ว
ของคุณออก 

• การใช้ดัชนีรายการ : รายการบางรายการจ านวนหนึ่งจะมีดัชนีเรียงตามตัวอักษรอยู่ด้านขวา คุณ
ไม่สามารถเลือกดัชนีโดยการตวัดนิ้วระหว่างรายการได้ ดังนั้น คุณต้องสัมผัสที่ดัชนีโดยตรงเพ่ือ
เลือกรายการนั้น ขณะที่ดัชนีได้เลือกไว้ ให้ตวัดขึ้นหรือลงเพ่ือเลื่อนดัชนี คุณยังสามารถแตะสอง
ครั้ง แล้วเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลง 

• การจัดล าดับรายการใหม่ : คุณสามารถเปลี่ยนล าดับของรายการในบางรายการได้ เช่น โรเตอร์
และการตั้งค่าโรเตอร์ภาษาในการตั้งค่าผู้พิการ เลือก      ที่ด้านขวาของรายการ แตะสองครั้ง
ค้างไว้ที่รายการนั้นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง จากนั้นลากขึ้นหรือลากลง VoiceOver พูดรายการ
ทีคุ่ณย้ายขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับทิศทางที่ก าลังลาก 

 

กำรจัดเรียงหน้ำจอเริ่มต้นใหม่ : เลือกไอคอนที่คุณต้องการเลื่อนบนหน้าจอเริ่มต้น แตะสองครั้ง
ค้างไว้ แล้วลากไอคอนนั้น VoiceOver จะพูดต าแหน่งของแถวและคอลัมน์ขณะที่คุณลากไอคอน
นั้น ปล่อยไอคอนเมื่อไอคอนนั้นอยู่ในต าาแหน่งที่คุณต้องการ คุณสามารถลากไอคอนอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
ได้ ลากรายการไปยังขอบซ้ายหรือขวาของหน้าจอเพ่ือย้ายรายการนั้นไปยังหน้าอ่ืนของหน้าจอ
เริ่มต้น เมื่อคุณท าเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม  

 

พูดข้อมูลสถำนะของ iPad : แตะด้านบนสุดของหน้าจอเพ่ือฟังข้อมูลเกี่ยวกับเวลา อายุของ
แบตเตอรี่ ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi และอ่ืนๆ 

 

กำรออกเสียงกำรแจ้ง : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver แล้วเปิด ออกเสียงการ
แจ้ง โปรแกรมจะออกเสียงเมื่อมีการแจ้ง ซึ่งรวมถึงข้อความตัวอักษรขาเข้า ถึงแม้ว่า iPad จะล็อก
อยู่ก็ตาม การแจ้งที่ยังไม่ได้รับทราบจะถูกแจ้งซ้ าเมื่อคุณปลดล็อก iPad 

 

กำรเปิดหรือปิดม่ำนหน้ำจอ : แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว ขณะที่ม่านหน้าจอเปิดอยู่ หน้าจออาจดู
เหมือนว่าปิดแต่เนื้อหายังคงสามารถแสดงได้บนหน้าจอ 

 

 
กำรเรียนรู้ทำ่ทำง VoiceOver 
เมื่อ VoiceOver เปิดอยู ่ท่าทางหน้าจอสัมผัสมาตรฐานให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป ท่าทางเหล่านี้
หรือท่าทางเพ่ิมเติมบางท่าช่วยให้คุณย้ายไปรอบๆหน้าจอ และควบคุมรายการแต่ละรายการเมื่อ
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รายการนั้นถูกเลือก ท่าทาง VoiceOver ประกอบด้วยท่าทางสองและสามนิ้วเพ่ือแตะหรือตวัด 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้ท่าทางสองและสามนิ้ว ให้ผ่อนคลายนิ้วของคณุและปล่อยให้นิ้วแตะ
หน้าจอพร้อมเว้นระยะห่างระหว่างนิ้ว 

 

คุณสามารถใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกันเพื่อใช้งานท่าทาง VoiceOver ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะ
สองนิ้วโดยใช้ทั้งสองนิ้วจากมือข้างเดียวกัน หรือนิ้วเดียวจากมือแต่ละข้าง คุณยังสามารถใช้นิ้วโป้ง
ของคุณ หลายคนเห็นว่าท่าทาง “แตะแยก”นั้นให้ผลดีเป็นพิเศษ : แทนที่จะท าการเลือกรายการ
และแตะสองครั้ง คุณสามารถแตะค้างไว้ที่รายการนั้นด้วยนิ้วหนึ่ง แล้วแตะหน้าจอด้วยอีกนิ้วหนึ่ง
ได ้ลองใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณท่ีสุด 

 

หากท่าทางของคุณใช้ไม่ได้ ให้ลองท าท่าทางเหล่านั้นให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะกับท่าทางแตะสองครั้ง
และการตวัดนิ้ว ในการตวัดนิ้ว ให้ลองปัดหน้าจอด้วยนิ้วเดียวหรือหลายนิ้วอย่างรวดเร็ว  เมื่อ
VoiceOver เปิดอยู ่ปุ่มฝึก VoiceOver จะปรากฏขึ้นมา ซึ่งจะให้โอกาสคุณฝึกท่าทาง VoiceOver
ก่อนใช้งานจริง 

 

กำรฝึกท่ำทำง VoiceOver : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver แล้วแตะ ฝึก
VoiceOver หากคุณฝึกเสร็จ ให้แตะเสร็จสิ้น หากคุณไม่เห็นปุ่มฝึกท่าทาง VoiceOver ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า VoiceOver เปิดอยู ่
ต่อไปนี้คือเนื้อหาสรุปของท่าทางหลักของ VoiceOver : 

 

กำรน ำทำงและกำรอ่ำน 
• แตะ : ออกเสียงรายการ 
• การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย : เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้ 
• การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง : ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวควบคุมโรเตอร์ ดู การใช้ตัวควบคุมโรเตอร์ 

VoiceOver ทีห่น้า 101 
• การแตะสองนิ้ว : หยุดพูดรายการปัจจุบัน 
• กวาดสองนิ้วขึ้น : อ่านทั้งหมดจากด้านบนสุดของหน้าจอ 
• กวาดสองนิ้วลง : อ่านทั้งหมดจากต าแหน่งปัจจุบัน 
• “การเลื่อน” ด้วยสองนิ้ว : ย้ายสองนิ้วกลับไปกลับมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว (แบบตัว“z”) เพ่ือ

ยกเลิกค าเตือน หรือกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ 
• การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว : เลื่อนหนึ่งหน้าในครั้งเดียว 
• การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้ว : ไปที่หน้าถัดไปหรือก่อนหน้า (เช่น หน้าจอเริ่มต้น 

หุ้น หรือ Safari) 
• แตะสามนิ้ว : พูดข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ต าแหน่งภายในรายการหรือข้อความที่เลือกไว้ 
• แตะโดยใช้สี่นิ้วที่ด้านบนสุดของหน้าจอ : เลือกรายการแรกของหน้า 
• แตะโดยใช้สี่นิ้วที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ : เลือกรายการสุดท้ายของหน้า 
 

เปิดใช้งำน 
• แตะสองครั้ง : เปิดใช้รายการที่เลือก 
• แตะสามครั้ง : แตะรายการสองครั้ง 
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• แตะแยก : เป็นหนึ่งในทางเลือกเพ่ือเลือกรายการโดยการแตะสองครั้งเพ่ือเปิดใช้งานรายการนั้น 
โดยการสัมผัสรายการด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียว แล้วแตะหน้าจอด้วยนิ้วอ่ืน 

• การแตะสองครั้งค้างไว้ (1 วินาที) + ท่าทางมาตรฐาน : ใช้ท่าทางมาตรฐาน แตะสองครั้งและค้าง
ท่าทางไว้จะเป็นการสั่งการให้ iPad แปลท่าทางถัดไปตามท่าทางมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น คุณ
สามารถแตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นโดยไม่ต้องยกนิ้วของคุณออก คุณสามารถลากนิ้วของคุณเพ่ือ
เลื่อนสวิตซ์ได้ 

• แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว : เล่นหรือหยุดพักการเล่นเพลง วิดีโอ เสียง บันทึก หรือรูปภาพ ถ่ายรูป
ในกล้อง เริ่มหรือหยุดพักบันทึกใน กล้อง หรือ เสียงบันทึก เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา 

• แตะสองครั้งค้างไว้ด้วยสองนิ้ว : ติดป้ายรายการที่เลือกใหม่ 
• แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว : เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ 
• แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว : ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver 
• แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว : เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ 

 

กำรใช้ตัวควบคุมโรเตอร์ VoiceOver  
ใช้โรเตอร์เพ่ือเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณตวัดขึ้นหรือลงในขณะที่เปิด VoiceOver อยู่  
ใช้งำนโรเตอร์ : หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอ iPad รอบจุดที่อยู่ระหว่างนิ้วทั้งสอง 

 

 
 

เปลี่ยนตัวเลือกที่อยู่ในโรเตอร์ : ไปยัง การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > โรเตอร์ 
จากนั้นเลือกตัวเลือกท่ีคุณต้องการให้ปรากฏขึ้นโดยการใช้โรเตอร์ 

 

ต าแหน่งและเอฟเฟกต์โรเตอร์ที่ใช้งานได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณก าลังท าอะไรอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณ
ก าลังอ่านอีเมล คุณสามารถใช้โรเตอร์เพ่ือสลับระหว่างการได้ยินข้อความพูดแบบค าต่อค าหรือ
อักขระต่อ อักขระ เมื่อคุณตวัดนิ้วขึ้นหรือลง หากคุณก าลังเลือกดูหน้าเว็บ คุณจะสามารถตั้งค่าโร
เตอร์ให้ออกเสียงข้อความทั้งหมด (ทั้งแบบค าต่อค า หรือ อักขระต่ออักขระ) หรือคุณสามารถ
กระโดดข้ามจากรายการหนึ่งไปยังรายการในประเภทอ่ืน เช่น ส่วนหัว หรือ ลิงก ์
 

กำรป้อนหรือกำรแก้ไขข้อควำมด้วย VoiceOver 
เมื่อคุณเข้าสู่ช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นพิมพ์
ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ iPad เพ่ือป้อนข้อความ 

ป้อนข้อควำม : เลือกช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ คลิกสองครั้งเพ่ือแสดงจุดแทรกและ
แป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นป้อนอักขระ 

• การป้อนแบบมาตรฐาน : เลือกแป้นบนแป้นพิมพ์โดยการกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา จากนั้น 
แตะสองครั้งเพ่ือป้อนอักขระ หรือเลื่อนนิ้วของคุณรอบๆ แป้นพิมพ์เพ่ือเลือกแป้น และใน
ระหว่างทีส่ัมผัสแป้นด้วยนิ้วเดียว ให้แตะหน้าจอด้วยนิ้วอ่ืน VoiceOver จะออกเสียงแป้นเมื่อได้
เลือกแป้นนั้นแล้ว และจะออกเสียงอีกครั้งเมื่ออักขระถูกเลือก 
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• การป้อนแบบแป้นสัมผัส : สัมผัสแป้นบนแป้นพิมพ์เพ่ือเลือกแป้นนั้น จากนั้นให้ยกนิ้วของคุณ
ออกเพ่ือป้อนอักขระ หากคุณสัมผัสผิดแป้น ให้ย้ายนิ้วของคุณบนแป้นพิมพ์จนกว่าคุณจะเลือก
แป้นที่คุณต้องการ VoiceOver จะออกเสียงอักขระส าหรับแป้นแต่ละแป้นในขณะที่คุณสัมผัส
แป้นนั้น แต่จะไม่ป้อนอักขระจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออก แป้นสัมผัสจะใช้ส าหรับใส่
ข้อความเท่านั้น ใช้การป้อนแบบมาตรฐานส าหรับแป้นอ่ืน เช่น Shift, Delete และ Return 

• การเลือกการป้อนแบบมาตรฐานหรือแบบแป้นสัมผัส : ใช้โรเตอร์เพ่ือเลือกโหมดการพิมพ์ 
จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงใน VoiceOver ที่เปิดอยู่และแป้นที่เลือกบนแป้นพิมพ์ 

 

กำรย้ำยจุดแทรก : กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพ่ือย้ายจุดแทรกไปด้านหน้าหรือด้านหลังข้อความ ใช้     
โรเตอร์เพ่ือเลือกว่าคุณต้องการย้ายจุดแทรกตามอักขระ ตามค า หรือตามบรรทัด 

 

VoiceOver จะส่งเสียงขณะต าแหน่งแทรกเลื่อน และพูดตัวอักษร ค า หรือบรรทัดที่ได้ข้ามผ่านไป 
เมื่อการเลื่อนไปข้างหน้าค า ต าแหน่งแทรกจะถูกเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของค า ก่อนช่องว่างหรือ
เครื่องหมายอ่ืนๆ เมื่อเลื่อนไปข้างหลัง ต าาแหน่งแทรกจะเลื่อนไปต าแหน่งสิ้นสุดของค าหน้า ก่อน
ช่องว่าง หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ 

 

กำรย้ำยจุดแทรกผ่ำนเครื่องหมำยวรรคตอนที่ท้ำยค ำหรือท้ำยประโยค : ใช้โรเตอร์เพ่ือสลับ
กลับไปเป็นโหมดอักขระ 

 

เมื่อย้ายจุดแทรกตามบรรทัด VoiceOver จะออกเสียงของแต่ละบรรทัดที่ลากผ่าน เมื่อย้ายไป
ข้างหน้า จุดแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป (ยกเว้นเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดบรรทัด
ก่อนหน้าของย่อหน้านั้น ต าแหน่งแทรกจะถูกย้ายไปจุดสิ้นสุดของบรรทัดที่เพ่ิงอ่านไป) เมื่อย้ายไป
ข้างหลัง จุดแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่เพ่ิงพูดไป 

 

กำรเปลี่ยนกำรออกเสียงพูดขณะพิมพ์ : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > การ
ออกเสียงพูดขณะพิมพ์ 

 

กำรใช้กำรออกเสียงในกำรออกเสียงพูดขณะพิมพ์ : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > 
VoiceOver > ใช้การออกเสียงสะกด ข้อความจะถูกอ่านทีละอักขระ VoiceOver จะพูดอักขระ
ก่อน แล้วจึงจะพูดการออกเสียงค านั้นตามมา ยกตัวอย่างเช่น “f” จากนั้นจะพูดว่า “foxtrot” 

 

กำรลบอักขระ : เลือก   จากนั้นแตะสองครั้งหรือแตะแยก คุณต้องท าสิ่งนี้ แม้จะใช้การป้อนแบบ
แป้นสัมผัสอยู่ ในการลบอักขระหลายตัว ให้แตะค้างไว้ที่แป้น Delete จากนั้นแตะที่หน้าจอด้วยนิ้ว
อ่ืนทีละครั้งส าหรับแต่ละอักขระที่ต้องการลบ VoideOver จะพูดอักขระเมื่อถูกลบ หากใช้การ
เปลี่ยนระดับเสียงเปิดอยู่ VoiceOver จะพูดอักขระท่ีลบในระดับเสียงที่ต่ ากว่า 

 

กำรเลือกข้อควำม : ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพ่ือเลือก เลือกหรือเลือกทั้งหมด 
จากนั้นแตะสองครั้ง หากคุณเลือก เลือก ค าที่อยู่ใกล้กับจุดแทรกที่สุดจะถูกเลือกเมื่อคุณแตะสอง
ครั้ง หากคุณเลือก เลือกทั้งหมด ข้อความทั้งหมดจะถูกเลือก จีบนิ้วเพ่ือเพ่ิมหรือลดส่วนที่เลือก 

 

กำรตัด กำรคัดลอก หรือกำรวำง : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข ในขณะที่
ข้อความเลือกไว้อยู่ ให้ตวัดขึ้นหรือลงเพ่ือเลือกตัด คัดลอก หรือวางจากนั้นแตะสองครั้ง 
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กำรเลิกท ำ : เขย่า “iPad” หรือตวัดซ้ายหรือขวาเพ่ือเลือกการท างานยกเลิก จากนั้นแตะสองครั้ง 
 

กำรป้อนอักขระเน้นเสียง : ในโหมดการป้อนแบบมาตรฐาน เลือกอักขระธรรมดา แล้วแตะสอง
ครั้ง และค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่ระบุอักขระทางเลือกท่ีปรากฏขึ้น ลากไปทางซ้ายหรือขวา
เพ่ือเลือกและฟังตัวเลือก ปล่อยนิ้วของคุณเพ่ือป้อนอักขระปัจจุบันที่เลือกไว้ 

 

กำรเปลี่ยนภำษำบนแป้นพิมพ์ : ตั้งค่าโรเตอร์ส าหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง เลือก “ภาษา
เริ่มต้น” เพ่ือใช้ภาษาที่ระบุไว้ในการตั้งค่านานาชาติ โรเตอร์ภาษาจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณได้
เลือกมากกว่าหนึ่งภาษา ใน การต้ังค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > โรเตอร์ภาษา 

 

กำรใช ้VoiceOver กับ Safari 
เมื่อคุณค้นหาเว็บใน Safari ด้วยการใช้ VoiceOver รายการโรเตอร์ของผลลัพธ์การค้นหาจะช่วย
ให้คุณได้ยินรายการของค าเฉพาะที่ใช้ในการค้นหาที่แนะน า 
 

กำรค้นหำเว็บ : เลือกช่องค้นหา ป้อนการค้นหาของคุณ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย เพ่ือ
เลื่อนรายการเฉพาะที่ใช้ในการค้นหาที่แนะน าขึ้นหรือลง จากนั้น แตะสองครั้งที่หน้าจอเพ่ือค้นหา
เว็บโดยใช้ค าเฉพาะที่เลือก 

 

กำรตั้งค่ำตัวเลือกโรเตอร์ส ำหรับกำรเลือกดูเว็บ : ไปที่  การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้ พิการ > 
VoiceOver >โรเตอร์ แตะเพ่ือเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก หรือลาก      ขึ้นเพ่ือจัดต าแหน่ง
รายการใหม ่

 

กำรข้ำมรูปภำพขณะน ำทำง : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พกิาร > VoiceOver > น าทางรูปภาพ 
คุณสามารถเลือกเพ่ือที่จะข้ามรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะไม่มีค าอธิบาย 

 

กำรลดควำมยุ่งเหยิงในหน้ำเพื่อกำรอำ่นและกำรค้นหำที่ง่ำยย่ิงข้ึน : เลือกรายการผู้อ่านในช่อง 
ที่อยู่ Safari (มีในบางหน้าเท่านั้น) 

 

กำรใช ้VoiceOver กับแผนท่ี 
คุณสามารถซูมเข้าหรือซูมออกเลือกหมุด หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งไดด้้วย VoiceOver 
 

กำรส ำรวจแผนที่ : ลากนิ้วของคุณรอบๆ หน้าจอหรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา เพ่ือย้ายไปยัง
รายการอื่น 
 

กำรซูมเข้ำหรือซูมออก : เลือกแผนที ่ตั้งค่าโรเตอร์เป็นซูม จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว 
 

กำรแพนแผนที่ : กวาดนิ้วด้วยสามนิ้ว 
 

กำรเลือกดูจุดสนใจที่มองเห็นได้ : ตั้งค่าโรเตอร์เป็นจุดสนใจ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วย 
นิ้วเดียว 
 

กำรไปตำมถนน : ใช้นิ้วของคุณกดค้างไว้ที่ถนน รอจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “หยุดชั่วคราวเพ่ือ
ติดตาม” จากนั้นย้ายนิ้วของคุณไปตามถนนในขณะฟังเสียงตามระดับเสียงที่สื่อความหมาย ระดับ
เสียงจะสูงข้ึนเมื่อคุณออกห่างจากถนน 
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กำรเลือกหมุด : สัมผัสหมุด หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเลือกหมุดนั้น 
 

กำรรับข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ : เมื่อเลือกหมุดปักแล้ว ให้แตะสองครั้งเพ่ือแสดงธงข้อมูล กวาดนิ้ว
ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกปุ่มข้อมูลเพ่ิมเติม จากนั้นคลิกสองครั้งเพ่ือแสดงหน้าข้อมูล 

 

กำรแก้ไขวิดีโอด้วย VoiceOver 
คุณสามารถใช้ท่าทาง VoiceOver เพ่ือตัดแต่งวิดีโอจากกล้อง 
 

กำรตัดแต่งวิดีโอ : ขณะที่ก าลังดูวิดีโอ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอเพ่ือแสดงตัวควบคุม เลือก
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของเครื่องมือตัด จากนั้นตวัดขึ้นเพ่ือลากไปทางขวา หรือตวัดลงเพ่ือลากไป
ทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาต าแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการตัดแต่งให้เสร็จสิ้น 
ให้เลือก ตัดแต่ง แล้วแตะสองครั้ง 

 

กำรควบคุม VoiceOver โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สำยของ Apple 
คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่จับคู่กับ iPad ดู อุปกรณ์ 
บลูทูธ ที่หน้า 32 

 

คุณสามารถใช้ค าสั่งแป้นพิมพ์ของ VoiceOver เพ่ือน าทางหน้าจอ เลือกรายการ อ่านเนื้อหาบน
หน้าจอ ปรับโรเตอร์ และด าเนินการกระท าอ่ืนๆ ของ VoiceOver ค าสั่งแป้นพิมพ์ทั้งหมด (ยกเว้น
หนึ่งค าสั่ง) ประกอบด้วย Control-Option ซึ่งย่อไว้ในตารางข้างล่างว่า “VO” 

 

วิธีใช้ VoiceOver จะพูดแป้นหรือค าสั่งแป้นพิมพ์ขณะที่คุณป้อนแป้นเหล่านั้น คุณสามารถใช้วิธีใช้ 
VoiceOver ในการเรียนรู้ เค้าโครงแป้นพิมพ์ และการกระท าาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกด
แป้นพิมพ์พร้อมกัน 

 

ค ำสั่งแป้นพิมพ์ของ VoiceOver 
VO = Control-Option 
• การอ่านทั้งหมดโดยเริ่มจากต าแหน่งปัจจุบัน : VO–A 
• อ่านจากด้านบนสุด : VO–B 
• การย้ายไปที่แถบสถานะ : VO–M 
• การกดปุ่มโฮม : VO–H 
• การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้ : VO–ลูกศรขวา หรือ VO–ลูกศรซ้าย 
• การแตะรายการ : VO–Space bar 
• การแตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว : VO–”-” 
• การเลือกรายการโรเตอร์ถัดไปหรือก่อนหน้านี้ : VO–ลูกศรขึ้น หรือ VO–ลูกศรลง 
• การเลือกรายการโรเตอร์ของค าพูดถัดไปหรือก่อนหน้านี้ : VO–Command–ลูกศรซ้าย หรือVO–

Command–ลูกศรขวา 
• ปรับรายการค าพูดของโรเตอร์ : VO–Command–ลูกศรขึ้น หรือ VO–Command–ลูกศรลง 
• การปิดเสียงหรือเปิดเสียง VoiceOver : VO–S 
• การเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ : VO–Shift-S 
• การเปิดใช้วิธีใช้ VoiceOver : VO–K 
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• การกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ หรือปิดวิธีใช้ VoiceOver : Escape 

กำรน ำทำงอยำ่งรวดเร็ว 
เปิดใช้น าทางอย่างเร็วในการบังคับ VoiceOver ทางคีย์ลูกศร 
• การเปิดหรือปิดการน าทางด่วน : ลูกศรซ้าย–ลูกศรขวา 
• การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้ : ลูกศรขวา–ลูกศรซ้าย 
• การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนนี้ ซ่ึงก าหนดโดยการตั้งค่าโรเตอร์ : ลูกศรขึ้น–ลูกศรลง 
• การเลือกรายการแรกหรือสุดท้าย : Control–ลูกศรขึ้น หรือ Control–ลูกศรลง 
• การ "แตะ” ที่รายการ : ลูกศรขึ้น–ลูกศรลง 
• การเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนซ้ายหรือขวา : Option–ลูกศรขึ้น Option–ลูกศรลง Option–ลูกศร

ซ้าย หรือ Option–ลูกศรขวา 
• การเปลี่ยนโรเตอร์ : Option–ลูกศรขึ้น Option–ลูกศรลง Option–ลูกศรซ้าย หรือ Option–

ลูกศรขวา 
 

น ำทำงอยำ่งรวดเร็วผ่ำนตัวอักษรตัวเดียวส ำหรับเว็บ 
เมื่อคุณดูหน้าเว็บด้วยการน าทางอย่างรวดเร็วที่ได้เปิดใช้งาน คุณจะสามารถใช้แป้นดังต่อไปนี้บน
แป้นพิมพ์เพ่ือน าทางไปยังหน้าอย่างรวดเร็ว การป้อนค าสั่งให้แป้นจะช่วยย้ายไปยังรายการถัดไป
ของประเภทที่ระบุได ้ในการย้ายไปยังรายการก่อนหน้า ให้กดแป้น Shilft ค้างไว้ในขณะที่คุณป้อน
อักษรนี้ 
• หัวเรื่อง : H 
• ลิงก ์: L 
• ช่องข้อความ : R 
• ปุ่ม : B 
• ตัวควบคุมแบบฟอร์ม : C 
• รูปภาพ : I 
• ตาราง : T 
• ข้อความนิ่ง : S 
• จุดสังเกต ARIA : W 
• รายการ : X 
• รายการประเภทเดียวกัน : M 
• หัวเรื่องระดับ 1 : 1 
• หัวเรื่องระดับ 2 : 2 
• หัวเรื่องระดับ 3 : 3 
• หัวเรื่องระดับ 4 : 4 
• หัวเรื่องระดับ 5 : 5 
• หัวเรื่องระดับ 6 : 6 
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กำรใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์กับ VoiceOver 
คุณสามารถใช้การรีเฟรชการแสดงผลอักษรเบลล์แบบบลูทูธ เพ่ืออ่านผลลัพธ์ของ VoiceOver ใน
อักษรเบลล์ และคุณสามารถใช้การแสดงผลอักษรเบลล์พร้อมกับคีย์น าเข้าและคีย์ควบคุมอ่ืนๆ เพ่ือ
ควบคุม iPad เมื่อ VoiceOver ถูกเปิดใช้งานอยู่ โดย iPad จะท างานกับการแสดงผลอักษรเบลล์
แบบ ไ ร้ ส า ย ได้ ห ล ากหล าย  ส า ห รั บ ร า ย กา รก า ร แส ด ง อั ก ษร เบ ลล์ ที่ ร อ ง รั บ  ไ ป ที่
www.apple.com/asia/accessibility/iphone/braille-display.html 
 

ติดตั้งคีย์ตัวอักษรเบรลล์ : เปิดการแสดงผล จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลู
ทูธ แล้วไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > อักษรเบรลล์ และเลือกคีย์อักษร
เบรลล์ 

 

กำรเปิดหรือปิดอักษรเบรลล์แบบย่อหรือแบบแปดจุด : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > 
VoiceOver > อักษรเบรลล์ 

 

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับค าสั่งทั่วไปของอักษรเบรลล์ส าหรับการน าทางด้วย VoiceOver และส าหรับ
ข้อมูลที่ระบุถึงจอแสดงผลที่เจาะจง ให้ไปที ่support.apple.com/kb/HT4400 

 

จอแสดงผลอักษรเบรลล์จะใช้ภาษาที่ตั้งไว้จากการสั่งการด้วยเสียง โดยปรกติภาษาที่ตั้งให้ส าหรับ 
iPad จะอยู่ใน ตั้งค่า > นานาชาติ > ภาษา คุณสามารถใช้การตั้งค่าภาษาของ VoiceOver ตั้งให้
เป็นภาษาอ่ืนที่ต่างออกไปส าหรับ VoiceOver และคีย์ตัวอักษรเบรลล์ 

 

ตั้งภำษำส ำหรับ VoiceOver : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > การสั่งการด้วยเสียง แล้ว
เลือกภาษา 

 

หากคุณเปลี่ยนภาษาส าหรับ iPad คุณอาจต้องรีเซ็ทภาษาใหม่ส าหรับ VoiceOver และคีย์
ตัวอักษรเบรลล์ 

 

คุณสามารถตั้งแถวซ้ายสุดหรือขวาสุดของคีย์ตัวอักษรเบรลล์ ในการดูสถานะของระบบ และข้อมูล
ต่างๆ : 
• ประวัติการประกาศจะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน 
• ยังไม่ได้อ่านข้อความประวัติการประกาศปัจจุบัน 
• ข้อความ VoiceOver ปิดเสียงอยู่ 
• แบตเตอรี่ของ iPad ต่ า (ชาร์จน้อยกว่า 20%) 
• iPad อยู่ในแนวนอน 
• ปิดการแสดงหน้าจอ 
• บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางซ้าย 
• บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางขวา 
 

ตั้งช่องซ้ำยสุดหรือขวำสุดให้แสดงข้อมูลสถำนะของแป้น : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > 
VoiceOver > อักษรเบรลล์ > ช่องสถานะ แล้วแตะซ้ายหรือขวา 

 

ดูรำยละเอียดมำกขึ้นของช่องสถำนะ : กดปุ่ม router ของช่องสถานะบนจอแสดงผลอักษรเบรลล์
ของคุณ 

http://www.apple.com/asia/accessibility/iphone/braille-display.html
http://support.apple.com/kb/HT4400
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Siri 
ด้วย Siri คุณสามารถท า สิ่งต่างๆ มากมายด้วย iPad ของคุณ เช่น การเปิดแอปพลิเคชั่น แค่เพียง
ป้อนค าสั่งโดยเสียงเท่านั้น และ VoiceOver จะสามารถอ่านการตอบสนองของ Siri เพ่ือโต้ตอบกับ
คุณได ้ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ดู Siri คืออะไร ทีห่น้า 35 
 

กำรคลิกสำมครั้งทีโ่ฮม  
คลิกสามครั้งที่โฮมจะช่วยให้คุณเปิดหรือปิดคุณสมบัติส าหรับผู้พิการบางอย่าง โดยการคลิกปุ่มโฮม      

อย่างรวดเร็วสามครั้ง คุณสามารถใช้คลิกสามครั้งที่โฮมส าหรับ : 
• VoiceOver 
• การสลับสี 
• การซูม 
• AssistiveTouch 
• การเข้าถึงการใช้ (คลิกสามครั้งที่โฮม จะเป็นการเริ่มใช้งานการเข้าถึงการใช้ หากเปิดอยู่) 

ดู การเข้าถึงการใช้ ทีห่น้า 107 
 

กำรตั้งค่ำฟังก์ชั่นส ำหรับกำรคลิกสำมครั้งที่โฮม : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > คลิกสามครั้ง
ทีโ่ฮม หากคุณได้เลือกมากกว่าหนึงฟังก์ชั่น คุณจะถูกถามว่าฟังก์ชั่นใดที่คุณต้องการควบคุม เมื่อใด
ก็ตามที่คุณคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม 
 

กำรลดควำมเร็วกำรคลิกลง : ไปที ่การตั้งค่า >ทั่วไป > ผู้พกิาร > กดปุ่มโฮม แล้วคลิกความเร็ว 
 

กำรซูม 
คุณสามารซูมเข้าหรือออกที่รายการเฉพาะได้ในแอปพลิเคชั่นหลายตัว  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ
แตะสองครั้งหรือจีบนิ้วเพ่ือขยายคอลัมน์หน้าเว็บใน Safari ได้ แต่ก็ยังมีคุณสมบัติการซูมส าหรับ  
ผู้พิการที่ช่วยให้คุณขยายหน้าจอทั้งหน้าจอในแอปพลิเคชั่นใดๆ ที่คุณก าลังใช้งานได้ และคุณ
สามารถที่จะใช้การซูมควบคู่ไปกับ VoiceOver ได ้
 

กำรเปิดกำรซูมเข้ำหรือออก : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > ซูม หรือให้กดปุ่มโฮมสามครั้ง 
ดู การคลิกสามครั้งทีโ่ฮม ทีห่น้า 106 
 

กำรซูมเข้ำหรือออก : แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้ว 
 

กำรเปลี่ยนแปลงกำรขยำย : ด้วยสามนิ้ว ให้แตะแล้วเลื่อนขึ้นหรือลง ท่าทางที่เกี่ยวกับการแตะ
แล้วลากนั้นจะคล้ายกับการแตะสองครั้ง ยกเว้นที่คุณไม่ต้องยกนิ้วของคุณออกในการแตะครั้งที่สอง 
โดยให้ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอแทน เมื่อคุณเริ่มการลาก คุณจะสามารถลากด้วยนิ้วเดียว เมื่อคุณ
ซูมเข้าหรือซูมออกอีกครั้งโดยใช้การแตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว iPad จะกลับไปเป็นการขยายที่ปรับ
ไว้แล้ว 

 

กำรแพนรอบๆหน้ำจอ ในขณะที่ซูมเข้า ให้ลากหน้าจอด้วยสามนิ้ว เมื่อคุณเริ่มลากนิ้ว คุณสามารถ
ลากด้วยนิ้วเดียว โดยที่คุณจะเห็นส่วนอ่ืนๆ ของหน้าจอเพ่ิมเติม หรือกดค้างด้วยนิ้วเดียวใกล้กับ
ขอบของหน้าจอเพ่ือแพนไปยังข้างนั้น เลื่อนนิ้วของคุณไปใกล้กับขอบเพ่ือกวาดเลื่อนอย่างรวดเร็ว 
เมื่อคุณเปิดหน้าจอใหม่ การซูมจะไปอยู่ตรงกลางด้านบนสุดของหน้าจอ 
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ขณะใช้งานซูมกับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ภาพของหน้าจอจะเป็นภาพที่ต่อจากต าแหน่งแทรก  
ซึ่งจะแสดงอยู่กลางหน้าจอเสมอ ดู แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ทีห่น้า 25 

 

อักษรขนำดใหญ่ 
ข้อความขนาดใหญ่จะช่วยให้คุณเพ่ิมขนาดข้อความในการแจ้งเตือน และในปฏิทิน รายชื่อ Mail, 
ข้อความ และโน้ต 
 

กำรตั้งค่ำขนำดข้อควำม : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พกิาร > ข้อความขนาดใหญ่ 
 

กำรสลับสี 
บางครั้งการสลับสีในหน้าจอ iPad อาจท าให้การอ่านง่ายยิ่งขึ้น เมื่อการสลับสีเปิดอยู่ หน้าจอจะมี 
ลักษณะเหมือนฟิลม์ถ่ายรูปแบบเนกาทีฟ 
 

กำรสลับสีของหน้ำจอ : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > สลับสี 
 

กำรออกเสียงข้อควำมที่เลือก 
แม้ว่า VoiceOver ปิดอยู ่คุณสามารถให้ iPad อ่านออกเสียงข้อความที่เลือกได้ 
กำรเปิดกำรอ่ำนออกเสียงข้อควำมที่เลือก : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > อ่านออกเสียง
ข้อความทีเ่ลือก นอกจากนั้นคุณยังสามารถ : 
• ปรับอัตรการออกเสียง 
• เลือกการเน้นเสียงในระหว่างที่อ่านข้อความ 
กำรอำ่นข้อควำมให้คุณฟัง : เลือกข้อความ จากนั้นแตะ ออกเสียง 
 

กำรอ่ำนออกเสียงข้อควำมอัตโนมัติ 
การอ่านออกเสียงข้อความอัตโนมัติจะพูดค าแก้ไข และค าเสนอแนะของข้อความที่ iPad ท าขึ้น
ขณะทีคุ่ณป้อน 
 

เปิดหรือปิดกำรอ่ำนออกเสียงข้อควำมอัตโนมัติ  : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้ พิการ > 
VoiceOver > อ่านออกเสียงข้อความอัตโนมัติ 
การออกเสียงข้อความอัตโนมัติยังสามารถท่ีจะท างานร่วมกับ VoiceOver และซูมได้ 

 

ระบบเสียงโมโน 
ระบบเสียงโมโนรวมสัญญาณข้างซ้ายและขวาให้เป็นสัญญาณแบบโมโนเล่นออกทั้งสองข้าง  การ
รวมสัญญาณเช่นนี้ ท าให้ผู้ใช้ที่บกพร่องด้านการได้ยินของหูข้างเดียวสามารถได้ยินสัญญาณเสียง
ทั้งหมดด้วยหูอีกข้าง 
 

กำรเปิดหรือปิดเสียงโมโนและกำรปรับสมดุล : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พกิาร > เสียงโมโน 
 

ระดับเสียงทีก่ ำหนดได้ 
คุณสามารถก าหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะให้กับบุคคลในรายการภายในรายชื่อของคุณเสมือน  ID 
ของผู้โทร FaceTime ที่คุณสามารถจ าแนกได้ คุณสามารถก าหนดเสียงเฉพาะเพ่ือเตือนคุณตาม
ความหลากหลายของกิจกรรมอ่ืนๆ รวมถึงข้อความเสียงใหม่ เมลใหม่ เมลที่ส่งแล้ว ทวีต โพสต์ของ
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Facebook และเตือนความจ า ดู เสียง ทีห่น้า 118 
 

คุณสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าได้จาก iTunes Store บน iPad ดูบทที ่20 iTune Store ทีห่น้า 84 
 

กำรเข้ำถึงกำรใช ้
การเข้าถึงการใช้จะช่วยให้ผู้ใช้ยังคงมีสมาธิในงานใดงานหนึ่งเมื่อใช้ iPad การเข้าถึงการใช้จะจ ากัด 
ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นได้เพียงแอปพลิเคชั่นเดียวใน iPad และจะช่วยให้คุณก าหนดว่า 
คุณต้องการให้แอปพลิเคชั่นใดใช้งานได ้เราสามารถใช้การเข้าถึงการใช้เพื่อ : 
• จ ากัดให้ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชั่นใดแอปพลิเคชั่นหนึ่งใน iPad โดยชั่วคราว 
• ปิดใช้งานพ้ืนที่ในหน้าจอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน หรือพ้ืนที่ที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้ไขว้เขวเมื่อใช้

ท่าทางผิด 
• ปิดใช้งานปุ่มฮาร์ดแวร์ของ iPad 
 

กำรใช้กำรเข้ำถึงกำรใช้ : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > การเข้าถึงการใช้ ซึ่งเป็นที่ที่คุณ
สามารถ : 
• เปิดหรือปิดการเข้าถึงการใช้ 
• ตั้งค่ารหัสผ่านที่ควบคุมการใช้การเข้าถึงการใช้ และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อ่ืนออกจากเซสชั่นที่เปิดใช้

งาน 
• ตั้งค่าว่า iPad จะสามารถเข้าสู่โหมดพักเครื่องระหว่างเซสชั่นได้หรือไม่ 
 

กำรเริ่มต้นเซสชั่นของกำรเข้ำถึงกำรใช้ : เปิดแอปพลิเคชั่นที่คุณต้องการเรียกใช้ จากนั้นคลิก
สามครั้งที่ปุ่มโฮม ปรับการตั้งค่าส าหรับเซสชั่น จากนั้นคลิก เริ่มต้น 

• การปิดใช้งานตัวควบคุมแอปพลิเคชั่นและพ้ืนที่ของแอปพลิเคชั่นในหน้าจอ : วงส่วนใดๆ ของ
หน้าจอที่คุณต้องการปิดใช้งาน คุณสามารถใช้ขอบจับเพื่อปรับพื้นที่ได้ 

• การเพิกเฉยการสัมผัสหน้าจอทั้งหมด : ปิดการสัมผัส 
• การตั้งค่าไม่ให ้iPad ปรับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือตอบสนองกับโมชั่นอ่ืนๆ : ปิด โมชั่น 
 

กำรสิ้นสุดเซสช่ันกำรเข้ำถึงกำรใช ้: คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม แล้วป้อนรหัสผ่านการเข้าถึงการใช้ 
 

AssistiveTouch 
AssistiveTouch ช่วยในการใช้งาน iPad หากมีความยุ่งยากขณะสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่ม 
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมเข้าช่วย  (เช่นจอยสติ ๊ก) พร้อม AssistiveTouch เพื่อควบคุม 
iPad คุณยังสามารถใช้ AssistiveTouch โดยไม่มีอุปกรณ์เสริมเพื่อท าท่าทางที่ยากส าหรับ
คุณได้ 
 

เปิดใช้ AssistiveTouch : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป> ผู้พิการ > AssistiveTouch ในการตั้งค่าให้ 
AssistiveTouch เปิดหรือปิดเมื่อคลิกสามครั้งที่โฮม ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > คลิก
สามครั้งที่โฮม 

 

กำรปรับควำมเร็วในกำรติดตำม (ที่มีอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่) : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ 
> AssistiveTouch > ความเร็วในการสัมผัส 
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กำรแสดงหรือซ่อนเมนู AssistiveTouch : คลิกปุ่มที่สองบนอุปกรณ์เสริมของคุณ 
 

กำรปรับควำมเร็วในกำรติดตำม (ที่มีอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่) : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ 
> AssistiveTouch > แสดงเมนูเสมอ 

 

กำรกวำดนิ้วหรือลำกที่ใช้ 2, 3, 4 หรือ 5 นิ้ว : แตะปุ่มเมนู แตะ ท่าทาง จากนั้นแตะจ านวนนิ้วที่
ต้องการตามตัวเลขส าหรับท่าทาง เมื่อจุดที่สอดคล้องปรากฏบนหน้าจอ ให้ปัดหรือลากในทิศทางที่
จ าเป็นส าหรับท่าทางนั้นๆ เมื่อคุณท าาเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู 
 

กำรแสดงท่ำทำงกำรจีบนิ้ว : ให้แตะปุ่มเมน ูจากนั้นแตะชื่นชอบ และแตะจีบนิ้ว เมื่อจุดการจีบนิ้ว
ปรากฏขึ้น ให้สัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอเพ่ือย้ายจุดการจีบนิ้วนั้น และลากจุดการจีบนิ้วเข้าหรือออก
เพ่ือท าท่าทางการจีบนิ้วที่ต้องการ เมื่อคุณท าเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู 

 

กำรสร้ำงท่ำทำงของคุณเอง : แตะที่ปุ่มเมนู แตะ รายการโปรด จากนั้นแตะตัวยึดท่าทางที่ว่าง 
หรือไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พกิาร > AssistiveTouch > สร้างลักษณะท่าทางใหม่ 

 

กำรล็อกหรือหมุนหน้ำจอปรับควำมดังเสียง iPad หรือจ ำลองกำรสั่นของ iPad : แตะปุ่มเมนู 
จากนั้นแตะอุปกรณ ์
 

กำรจ ำลองกำรกดปุ่มโฮม : แตะปุ่มเมน ูจากนั้นแตะโฮม 
 

กำรยำ้ยปุ่มเมนู : ลากปุ่มไปยังที่อ่ืนๆ บนหน้าจอ 
 

กำรออกจำกเมนูโดยไม่ต้องแสดงทำ่ทำง : แตะที่ใดก็ได้ที่ด้านนอกเมนู 
 

คุณสมบัติผู้พิกำรใน OS X 
ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติผู้พิการใน OS X เมื่อคุณใช้ iTunes เชื่อมข้อมูลและเนื้อหาจาก
คลัง iTunes ไปยัง iPad ของคุณใน Finder ให้เลือก วิธีใช้ > ศูนย์ความช่วยเหลือ จากนั้น
ค้นหา “ผู้พิการ” ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับและคุณสมบัติผู้พิการต่างๆ ของ OS X  
ไปที ่www.apple.com/asia/accessibility 
 

ฟอนต์ขนำดเล็กสุดส ำหรับข้อควำม Mail 
ในการเพิ่มให้สามารถอ่านไดใ้ห้ตั้งขนาดฟอนต์ขนาดเล็กสุดส าหรับข้อความของ Mail เป็นแบบ 
ขนาดใหญ ่ใหญ่พิเศษ หรือมหึมา 
ตั้งค่ำขนำดฟอนต์ของเมลเล็กสุด : ไปที ่การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ตั้งค่าฟอนต์ขนาดเล็ก 
การตั้งค่าข้อความขนาดใหญ่แทนการตั้งค่าข้อความแบบอักษรขนาดเล็ก 

 

แป้นพิมพ์แบบจอกว้ำง 
แอปพลิเคชั่นที่ให้มาในตัวทุกตัวจะแสดงแป้นพิมพ์หน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นหากคุณหมุน iPad ให้อยู่
ในแนวนอน คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ท าการป้อนได ้
 

ค ำบรรยำยภำพ 
กำรเปิดค ำบรรยำยภำพส ำหรับวิดีโอ : ไปที ่การตั้งค่า > วิดีโอ  > ค าบรรยายภาพ 
เนื้อหาวิดีโอบางเนื้อหาเท่านั้นที่มีค าบรรยายภาพ 

http://www.apple.com/asia/accessibility
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กำรตั้งค่ำ 27 
 
 
 

 
 

การตั้งค่าจะให้คุณก าหนดค่า iPad ตั้งค่าตัวเลือกแอปพลิเคชั่น เพ่ิมบัญชี และเปลี่ยนการตั้งค่า
อ่ืนๆ ดูบทอ่ืนๆ ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าส าหรับแอปพลิเคชั่นในตัว ตัวอย่างเช่น ส าหรับการ
ต้ังค่า Safari ให้ดูที ่บทที ่5 Safari ทีห่น้า 41 

 

โหมดเครื่องบิน 
โหมดการบินจะปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สาย เพ่ือลดโอกาสการรบกวนการด าเนินงานของเครื่องบิน 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 

กำรเปิดโหมดเครื่องบิน : ไปที ่การตั้งค่า และเปิดโหมดเครื่องบิน 
เมื่อเปิดโหมดเครื่องบิน     จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จะไม่มีสัญญาณ 
Wi-Fi บลูทูธ หรือโทรศัพท์มือถือ (บนรุ่น Wi-Fi + cellular) ปล่อยออกมาจาก iPad คุณจะไม่
สามารถใช้แอปพลิเคชั่นหรือคุณสมบัติที่ต้องอาศัยสัญญาณเหล่านี้  เช่น การเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต หากได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมเครื่องบินและไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
คุณสามารถใช้ iPad และแอปพลิเคชั่นที่ไม่ต้องใช้สัญญาณเหล่านี้ได้ 

 

หากมี Wi-Fi ให้ใช้และได้รับอนุญาตจากผุ้ควบคุมเครื่องบิน และไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ ให้ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi เพ่ือเปิด คุณสามารถเปิดบลูทูธใน การตั้งค่า > บลูทูธ ได้
เช่นกัน 

 

Wi-Fi 
กำรเข้ำใช้เครือขำ่ย Wi-Fi 
การตั้งค่า Wi-Fi จะก าหนดให้ iPad เลือกใช้เครือข่าย Wi-Fi ภายในเพ่ือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
หรือไม่ เมื่อ iPad ถูกรวมกับเครือข่าย Wi-Fi ไอคอน Wi-Fi      ในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของ
หน้าจอจะแสดงระดับความแรงของสัญญาณ ยิ่งคุณเห็นขีดมากเท่าไร แสดงว่าสัญญาณแรงมาก
เท่านั้น 

 

เมื่อคุณได้เชื่อมเครือข่าย Wi-Fi ครั้งหนึ่งแล้ว iPad จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นเมื่อใดก็ตามที่อยู่ใน
ระยะ หากมีเครือข่ายที่เคยใช้มากกว่าหนึ่งเครือข่ายอยู่ในระยะ iPad จะรวมกับเครือข่ายที่ใช้ล่าสุด 

 

คุณยังสามารถใช้ iPad ในการตั้งค่าสถานีฐาน AirPort ใหม่ที่ให้บริการ Wi-Fi ในบ้านหรือออฟฟิศ 
ของคุณไดด้้วย ดูที ่การติดตั้งสถานีฐาน AirPort ทีห่น้า 111 
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กำรเปิดหรือปิด Wi-Fi : ไปที ่การตั้งค่า> Wi-Fi คุณยังสามารถ : 
• ตั้งค่า iPad ให้ถามว่าคุณต้องการร่วมเครือข่ายใหม่หรือไม่  : เปิดหรือปิด “ถามเข้าเชื่อม

เครือข่าย” หาก “ถามเพ่ือร่วมเครือข่าย” ปิดอยู่ คุณต้องเปิดการร่วมเครือข่ายเพ่ือเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง เมื่อเครือข่ายที่ใช้ก่อนหน้าไม่สามารถใช้งานได้ 

• เลิกใช้เครือข่าย ดังนั้น iPad จะไม่ร่วมเครือข่าย : แตะ      ถัดจากเครือข่ายที่ คุณเคยเชื่อม
ต่อจากนั้นแตะ “เลิกใช้เครือข่ายนี้” 

• การร่วมเครือข่าย Wi-Fi แบบปิด : ในรายการชื่อเครือข่าย ให้แตะอ่ืนๆ จากนั้นป้อนชื่อเครือข่าย
แบบปิด คุณจ าเป็นต้องรู้ชื่อ รหัสผ่านและประเภทความปลอดภัยส าหรับเครือข่ายปิดก่อน 

• การปรับการตั้งค่าส าหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi : แตะ        ถัดจากเครือข่าย คุณสามารถ
ก าหนดค่าพร็อกซี่ HTTP นิยามการตั้งค่าให้เป็นเครือข่ายแบบคงที่ เปิดBootP หรือเปลี่ยนการ
ตั้งค่าใหม่โดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่เตรียมไว้แล้วได้ 

 

กำรติดตั้งสถำนีฐำน AirPort 
สถานีฐาน AirPort จะให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปยังเครือข่ายภายในบ้าน โรงเรียน หรือธุรกิจขนาด
เล็กของคุณ คุณสามารถใช้ iPad เพ่ือตั้งค่าสถานีฐาน AirPort Express, AirPort Extreme หรือ
Time Capsule ใหม่ได้ 

 

ใช้ตัวช่วยกำรตั้งค่ำ AirPort ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi ภายใต้ “การตั้งค่าสถานีฐาน AirPort”ให้
แตะที่ชื่อของสถานีฐานที่คุณต้องการตั้งค่า จากนั้นปฏิบัติตามข้ันตอนบนหน้าจอ 

 

หากสถานีฐานที่คุณต้องการตั้งค่าไม่ถูกลงรายการไว้  ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานนั้นเปิดไว้
แล้ว อยู่ภายในระยะและไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถตั้งค่าสถานีฐานที่ใหม่หรือเพ่ิงถูกรีเซ็ต
แล้วเท่านั้น สถานีฐาน AirPort รุ่นเก่าไม่สามารถตั้งค่าโดยใช้อุปกรณ์ iOS ส าหรับขั้นตอนการตั้ง
ค่า ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับสถานีฐาน 

 

กำรจัดกำรเครือข่ำย AirPort : หาก iPad เชื่อมต่ออยู่กับสถานีฐาน AirPort ให้แตะ      ถัดจาก
ชื่อเครือข่าย หากคุณไม่ได้ดาวน์โหลดยูทิลิตี้ Airport ไว้ก่อนแล้ว App Store จะเปิดเพ่ือให้คุณ
สามารถดาวน์โหลดได้ 

 

VPN 
องค์กรของคุณอาจใช้ VPN เพ่ือสื่อสารข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยผ่านเครือข่ายเปิด คุณอาจต้อง 
ก าหนดค่ VPN ตัวอย่างเช่น เพ่ือเข้าถึงอีเมลของคุณ การตั้งค่านี้จะปรากฏเมื่อคุณก าหนดค่า VPN 
บน iPad แล้ว ซึ่งจะอนุญาตให้คุณเปิดหรือปิด VPN ดูที ่VPN ทีห่น้า 114 

 

ฮ็อตสปอตส่วนตัว 
คุณสามารถใช้ฮ็อตสปอตส่วนตัว (บนรุ่น Wi-Fi + cellular) เพ่ือแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น iPod touch หรือ iPhone ที่เชื่อมต่อกับ iPad ของคุณผ่าน 
Wi-Fi ได้ คุณยังสามารถใช้ฮ็อตสปอตส่วนตัวเพ่ือแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมต่อกับ iPad ผ่านบลูทูธหรือ USB ได้ด้วย ฮ็อตสปอตส่วนตัวใช้งานได้เมื่อ iPad เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์เท่านั้น 
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หมายเหตุ:คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในทุกพ้ืนที่อาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมติดต่อผู้ให้บริการสัญญาณ
ของคุณส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

 

กำรแบ่งปันกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เซลลูลาร์ และแตะตั้งค่า
ฮ็อตสปอตส่วนตัว หากตัวเลือกนี้ปรากฏ เพ่ือตั้งค่าบริการกับผู้ให้บริการสัญญาณของคุณ 
 

หลังจากท่ีคุณเปิดฮ็อตสปอตส่วนตัว อุปกรณอ่ื์นๆจะสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ : 
• Wi-Fi : บนอุปกรณ ์เลือก iPad ของคุณจากรายการของเครือข่าย Wi-Fi 
• USB : เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPad โดยใช้สายที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง ในการตั้งค่า

เครือข่ายของคอมพิวเตอร์คุณ ให้เลือก iPad และก าหนดการตั้งค่าเครือข่าย 
• บลูทูธ : บน iPad ให้ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วเปิดบลูทูธ ในการจับคู่และเชื่อมต่อ iPad กับ

อุปกรณ์ของคุณ ให้อ้างอิงเอกสารที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ 
 

เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว แถบสีน้ าเงินจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ iPad ฮอทสปอตส่วนตัวจะ
ยังเปิดอยู่เม่ือคุณเชื่อมต่อผ่าน USB แม้คุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 

หมายเหตุ : ไอคอนฮ็อตสปอตส่วนตัว    จะปรากฎในแถบสถานะของอุปกรณ์ iOS ที่ใช้
ฮ็อตสปอตส่วนตัว 
 

กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน Wi-Fi ส ำหรับ iPad : ไปที่ การตั้งค่า > ฮ็อตสปอตส่วนตัว > รหัสผ่าน Wi-Fi 
จากนั้นป้อนรหัสผ่านอย่างน้อย 8 อักขระ 
 

กำรตรวจสอบกำรใช้เครือข่ำยข้อมูลเซลลูลำร์ของคุณ : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน > 
การใช้งานเซลลูลาร์ 

 

บลูทูธ 
iPad สามารถเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์บลูทูธต่าง ๆ เช่น ชุดหูฟัง หูฟัง และอุปกรณ์เสริมบนรถ 
ส าหรับฟังเพลงและการพูดคุยแบบแฮนด์ฟรีได ้คุณยังสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple 
ผ่านบลูทูธได้อีกด้วย ดูที ่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ทีห่น้า 25 
 

กำรเปิดหรือปิดบลูทูธ : ไปที ่การตั้งค่า > บลูทูธ 
กำรเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ : แตะอุปกรณ์ในรายการอุปกรณ์ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ปรากฏบนหน้าจอเพ่ือเชื่อมต่อ ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
การจับคู่บลูทูธ 
 

ข้อมูลเซลลูลำร์ 
ใช้การตั้งค่าข้อมูลเซลลูลาร์บน iPad (รุ่น Wi-Fi + cellular) เพ่ือเปิดใช้งานบริการข้อมูลเซลลูลาร์ 
เปิดหรือปิดการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเพ่ิมหมายเลขรหัสประจ าตัว (PIN) เพ่ือล็อกซิมการ์ด ส าหรับ 
ผู้ให้บริการสัญญาณบางราย คุณยังสามารถเปลี่ยนแผนการใช้ข้อมูลของคุณได้ด้วย 
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กำรเปิดหรือปิดข้อมูลเซลลูลำร์ : ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ หากข้อมูลเซลลูลาร์ถูกปิด 
บริการข้อมูลทั้งหมดจะใช้ Wi-Fi เท่านั้น รวมถึงอีเมล การเลือกดูเว็บ การแจ้งพุช และบริการอ่ืน ๆ 
หากข้อมูลเซลลูลาร์ถูกเปิด ผู้ให้บริการสัญญาณอาจเรียกเก็บค่าบริการ ตัวอย่าง การใช้คุณสมบัติ
และบริการบางอย่าง เช่น ข้อความจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งท าให้เกิดค่าบริการต่อแผนการ
บริการของคุณได ้

 

กำรเปิดหรือปิด LTE : ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ หากมี LTE การเปิด LTE จะท าาให้
โหลดข้อมูลได้เร็วขึ้น 

 

กำรเปิดหรือปิดกำรใช้บริกำรรับส่งข้อมูลขำ้มแดน : ไปที ่การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ ปิดบริการ
รับส่งข้อมูลข้ามแดน เพ่ือหลีกเลี่ยงค่าบริการของผู้ให้บริการสัญญาณที่อาจจะเพ่ิมขึ้น เมื่อใช้งาน
เครือข่ายจากผู้ให้บริการสัญญาณอื่นได้ 

 

กำรตั้งค่ำฮ็อตสปอตส่วนตัว : ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ > ตั้งค่าฮ็อตสปอตส่วนตัว  
ฮ็อตสปอตส่วนตัวจะแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ iPad กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ iOS 
อ่ืนๆ ของคุณ ดูที ่ฮ็อตสปอตส่วนตัว ทีห่น้า 111 
 

กำรตั้งค่ำเวลำที่ใช้ข้อมูลเซลลูลำร์ : ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ จากนั้นเปิดหรือปิดข้อมูล
เซลลูลาร์ส าหรับเอกสาร iCloud, iTunes, FaceTime หรือรายการการอ่าน เมื่อการตั้งค่าเหล่านี้
ปิดอยู่ iPad จะใช้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น iTunes จะรวมทั้ง iTunes Match และการดาวน์โหลด
อัตโนมัติจาก iTunes และ App Store 

 

กำรเปิดใช้งำนำดูหรือเปลี่ยนบัญชีข้อมูลเซลลูลำร์ของคุณ : ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ 
จากนั้นแตะ ดูบัญชี ปฏิบัติตามข้ันตอนบนหน้าจอ 

 

กำรล็อกซิม : ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ > ซิมพิน การล็อกซิมจะต้องใช้พินเพ่ือใช้การ
เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของ iPad 
 

ห้ำมรบกวนและกำรแจ้ง 
การแจ้งแบบพุชจะปรากฏในศูนย์การแจ้ง และเตือนคุณว่ามีข้อมูลใหม่ แม้ว่าแอปพลิเคชั่นที่
เกี่ยวข้องไม่ได้ท างานอยู่ก็ตาม การแจ้งจะแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชั่นแต่อาจรวมถึงข้อความ 
เตือนหรือเสียงเตือน และป้ายก ากับพร้อมตัวเลขบนไอคอนแอปพลิเคชั่นบนหน้าจอ
เริ่มต้น 
 

กำรปิดกำรแจ้งทั้งหมด : ไปที่ การตั้งค่า และเปิดห้ามรบกวน เมื่อตัวเลือกนี้เปิดอยู่และ iPad 
ล็อกอยู่ การแจ้งทั้งหมดจะถูกปิดเสียง แต่การเตือนจะยังคงส่งเสียง คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือก
ต่อไปนี้ไดใ้น การต้ังค่า > การแจ้ง > ห้ามรบกวน : 

• การเปิด ห้ามรบกวน โดยอัตโนมัติ : ตั้งค่าชั่วโมงเริ่มต้นและสิ้นสุดส าหรับเวลาที่คุณไม่ต้องการถูก
รบกวน iPad จะเปิด ห้ามรบกวน โดยอัตโนมัติในระหว่างชั่วโมงเหล่านี้ในแต่ละวัน 

• การอนุญาตการโทรแบบ FaceTime บางสายระหว่าง ห้ามรบกวน : เมื่อ ห้ามรบกวน เปิดอยู่ 
การโทรแบบ FaceTime จะถูกปิดเสียง ในการอนุญาตให้ผู้โทรบางรายโทรหาได้ ให้แตะ 
อนุญาตสายโทรเข้าจาก คุณสามารถอนุญาตสายโทรเข้าได้จากรายการของรายการโปรดของคุณ 
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หรือกลุ่มรายชื่ออ่ืนๆ ที่คุณก าหนด ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการโปรด ให้ดูที่ บทที่ 14 รายชื่อ 
ทีห่น้า 68 

• การอนุญาตให้ผู้ที่โทรมาซ้ าๆ โทรมาหาได้ : เปิดสายโทรที่เรียกเข้าซ้ าๆ หากผู้โทรรายเดิม  
(อิงตาม ID ของ FaceTime) โทรหาคุณสองครั้งภายในสามนาที iPad  จะส่งเสียง 

 

กำรเปิดหรือปิดกำรแจ้งของแอปพลิเคชั่น : ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง แตะสิ่งหนึ่งจากรายการ 
แล้วเปิดหรือปิดการแจ้งส าหรับสิ่งนั้น แอปพลิเคชั่นที่ปิดการแจ้งไว้จะปรากฏในรายการไม่อยู่ใน
ศูนยก์ารแจ้ง 
 

กำรเปลี่ยนวิธีที่กำรแจ้งปรำกฏ : ไปที ่การตั้งค่า > การแจ้ง คุณยังสามารถ : 
• เปลี่ยนจ านวนการแจ้ง : เลือกรายการในรายการศูนย์การแจ้ง ในการตั้งค่าจ านวนการแจ้งของ

ประเภทนี้ที่ปรากฏในศูนย์การแจ้ง ให้แตะ แสดง 
• เปลี่ยนรูปแบบการเตือน : เลือกรายการในรายการศูนย์การแจ้ง เลือกลักษณะการเตือน หรือ

เลือกไม่มีเพ่ือเปิดการเตือนและป้ายประกาศ การแจ้งจะยังปรากฏอยู่ในศูนย์การแจ้ง 
• เปลี่ยนล าดับการแจ้ง : แตะแก้ไข ลากการแจ้งในต าแหน่งที่คุณต้องการ การปิดการแจ้ง ลากลง

ไปในไม่อยู่ในรายการศูนย์การแจ้ง 
• แสดงป้ายก ากับตัวเลขบนแอปพลิเคชั่นพร้อมการแจ้ง : เลือกรายการในรายการในศูนย์การแจ้ง

และเปิดไอคอนแอปพลิเคชั่นป้ายก ากับ 
• ซ่อนการเตือนจากแอปพลิเคชั่นเมื่อ iPad ล็อกอยู่ : เลือกแอปพลิเคชั่นในรายการในศูนย์การแจ้ง 

จากนั้นปิด “ดูในหน้าจอล็อก” 
 

แอปพลิเคชั่นบางตัวมีตัวเลือกเพ่ิมเติม ตัวอย่าง ข้อความจะให้คุณก าหนดจ านวนเสียงเตือนซ้ า และ
การแสดงตัวอย่างข้อความในการแจ้ง 

 

ลบโพสต์และทวีตออกจำกศูนย์กำรแจ้ง : ตัวเลือกการแบ่งปันเหล่านี้จะปรากฏต่อเมื่อคุณได้
ก าหนดค่าบัญชี Facebook หรือ Twitter ในการลบปุ่มเหล่านี้ออก ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง 
จากนั้นปิด แบ่งปันวิดเจ็ต 

 

ทั่วไป 
การตั ้งค่าทั ่วไปรวมถึงเครือข่าย  การแบ่งปัน ความปลอดภัย และการตั ้งค่า อื ่นๆ คุณยัง
สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ iPad ของคุณและรีเซ็ตการตั้งค่าต่าง ๆได้ด้วย 

 

เกี่ยวกับ 
กำรแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ iPad : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับรายการที่คุณสามารถดูได้ 
มีดังนี้ : 
• พ้ืนที่ว่างที่ใช้งานได ้
• หมายเลขประจ าเครื่อง 
• เวอร์ชั่น iOS 
• ที่อยู่เครือข่าย 
• หมายเลขข้อมูลเซลลูลาร์ (บนรุ่น Wi-Fi + cellular) 
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• IMEI (International Mobile Equipment Identity) บนรุ่น Wi-Fi + cellular 
• ICCID (Integrated Circuit Card Identifier หรือสมาร์ทการ์ด) ส าหรับเครือข่าย GSM (บนรุ่น 

Wi-Fi + cellular) 
• MEID (Mobile Equipment Identifier) ส าหรับเครือข่าย CDMA (บนรุ่น Wi-Fi + cellular) 
• ประกาศทางกฎหมาย ใบอนุญาต และข้อบ่งบังคับ 
ในการคัดลอกหมายเลขประจ าเครื่องและตัวระบุอ่ืนๆ ให้แตะค้างไว้ที่ตัวระบุนั้นจนกว่าค าว่า 
คัดลอก จะปรากฏ 

 

กำรเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ จากนั้นแตะชื่อ ชื่ออุปกรณ์จะปรากฏ
ในแถบข้างเม่ือเชื่อมต่อกับ iTunes และเม่ือใช้กับ iCloud 

 

ในการช่วย Apple ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ iPad จะส่งข้อมูลวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งานไป
โดยอัตโนมัติ ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุถึงคุณโดยตรง แต่อาจรวมถึงข้อมูลต าาแหน่งด้วย 
 

กำรดูหรือปิดข้อมูลวินิจฉัย : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > การวินิจฉัยและการใช้งาน 
 

อัปเดตซอฟต์แวร์  
อัปเดตซอฟต์แวร์ให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดต iOS จาก Apple 
กำรอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่ำสุดของ iOS : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > อัปเดตซอฟต์แวร์ หากม ีiOS 
เวอร์ชั่นใหม่กว่า ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนบนหน้าจอเพ่ือดาวน์โหลดแล้วติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ 

 

กำรใช้งำน 
กำรดูข้อมูลกำรใช ้: ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย คุณยังสามารถ : 
• ดูการใช้งานข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณและรีเซ็ตสถิติ (รุ่น Wi-Fi + cellular) 
• ดูและลบข้อมูลส ารอง iCloud ปิดการส ารองข้อมูลม้วนฟิล์ม และซื้อพ้ืนที่จัดเก็บเพ่ิมเติม 
• ดูพ้ืนที่จัดเก็บของแต่ละแอปพลิเคชั่น 
• แสดงระดับแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์ 
• ดูเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่ชาร์จ iPad 

 

Siri 
กำรเปิดใช้งำน Siri : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri 
ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Siri และเปลี่ยนการตั้งค่า Siri ให้ดูที ่การตั้งค่าตัวเลือกส าหรับ Siri  
ทีห่น้า 38 

 
 

VPN 
ใช้ VPN ภายในองค์กรจะช่วยให้คุณสื่อสารข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยบนเครือข่าย เปิด คุณอาจ
ต้องก าหนดค่า VPN ตัวอย่างเช่น เพ่ือเข้าถึงอีเมลของคุณ ขอการตั้งค่าที่จ าเป็นต่อการก าหนดค่า 
VPN ส าหรับเครือข่ายของคุณจากผู้ดูแลของเครือข่าย หลังจากก าหนดการตั้งค่า VPN ค่าเดียวหรือ
หลายค่าแล้ว คุณสามารถ : 
• การเปิดหรือปิด VPN : ไปที ่การตั้งค่า > VPN 
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• การสลับระหว่าง VPN ต่างๆ : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > VPN >จากนั้นเลือกการก าหนดค่า 
 

กำรเชื่อมข้อมูลกับ iTunesผ่ำน Wi-Fi 
คุณสามารถเชื่อมข้อมูล iPad กับ iTunes บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันได้ 
 

กำรเปิดใช้งำนกำรเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่ำน Wi-Fi : การตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes 
ผ่านWi-Fi ครั้งแรกาต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมข้อมูลส าหรับค าแนะน า ให้ดูที ่
การเชื่อมข้อมูลกับiTunes ทีห่น้า16 

 

หลังจากคุณก าหนดการเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi iPad จะเชื่อมข้อมูลกับ iTunes โดยอัตโนมัติ วันละ
ครั้ง เมื่อ : 
• iPad เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 
• ทั้ง iPad และคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันและ 
• iTune บนคอมพิวเตอร์ของคุณก าลังท างาน 

 

กำรค้นหำโดย Spotlight 
การตั้งค่าผลลัพธ์การค้นหา Spotlight จะให้คุณระบุขอบเขตเนื้อหาที่ค้นหาจาก ค้นหา และ
เรียงล าดับผลลัพธ์ใหม่ 
กำรตั้งค่ำขอบเขตเนื้อหำที่จะค้นหำโดยค้นหำ : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > การค้นหา Spotlight 
จากนั้นเลือกรายการเพื่อค้นหา คุณยังสามารถเปลี่ยนล าดับหมวดหมู่ของผลลัพธ์ได้ด้วย 

 

ล็อกอัตโนมัติ 
การล็อก iPad จะปิดหน้าจอเพื่อถนอมแบตเตอรี่ของคุณ และป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้ตั้งใจ
ของ iPad คุณยังสามารถรับข้อความ สามารถปรับความดังเสียง และใช้ปุ่มไมโครโฟนบนชุด 
หูฟังของคุณขณะฟังเพลงได้ 
 

กำรตั้งค่ำช่วงเวลำก่อนที่ iPad จะล็อก : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกอัตโนมัติ จากนั้นเลือกเวลา 
 

กำรล็อกรหัสผำ่น 
ตามค่าเริ่มต้น iPad จะไม่เรียกขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเพ่ือปลดล็อก 
 

กำรตั้งค่ำรหัสผ่ำน : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน จากนั้นตั้งรหัสผ่านตัวเลข 4 ตัว 
ในการเพ่ิมความปลอดภัย ให้ปิดรหัสผ่านธรรมดาและใช้รหัสผ่านที่ยาวขึ้น 
 

หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณต้องลงซอฟท์แวร์ของ iPadใหม ่ดูที ่การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน 
iPad ทีห่น้า 131 
กำรอนุญำตให้เขำ้ถึงเม่ือ iPad ล็อกอยู ่: ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน คุณสามารถใช้
Siri ได้โดยไม่ต้องปลดล็อก iPad ดูที ่การตั้งค่าตัวเลือกส าหรับ Siri ทีห่น้า 38 

 

กำรลบข้อมูลหลังจำกใส่รหัสผ่ำนผิดสิบครั้ง : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน จากนั้น
แตะ ลบข้อมูล หลังจากใส่รหัสผ่านผิดสิบครั้ง การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต และข้อมูลและสื่อของ
คุณทั้งหมดจะถูกลบ โดยการลบกุญแจเข้ารหัสไปยังข้อมูลออก (ซึ่งเป็นการเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 
256 บิต) 
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ล็อก/ปลดล็อกปกของ iPad 
คุณสามารถล็อกหรือปลดล็อก iPad โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้เครื่องกับปกอัจฉริยะของ iPad หรือ
เคสอัจฉริยะของ iPad (แยกต่างหาก) เมื่อคุณสมบัตินี้เปิดอยู่ iPad จะล็อกโดยอัตโนมัติและเข้า
โหมดพักเม่ือคุณปิดปกหุ้ม และเรียกคืนเมื่อคุณเปิดปก การตั้งค่านี้จะปรากฏเมื่อคุณติดปกอัจฉริยะ
ของ iPad หรือเคสอัจฉริยะของ iPad 

 

กำรจ ำกัด 
คุณสามารถตั้งค่าการจ ากัดส าหรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นบางตัว และส าหรับเนื้อหาที่ซื้อได้ 
ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองสามารถจ ากัดเพลงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมไม่ให้เห็นในเพลย์ลิสต์  หรือ
ป้องกันไม่ให้มกีารติดตั้งแอปพลิเคชั่นได้ 

 

กำรเปิดกำรจ ำกัด : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจ ากัด จากนั้นแตะเปิดใช้งานการจ ากัด 
โปรแกรมจะขอให้คุณก าหนดรหัสผ่านการจ ากัดที่จ าเป็นเพ่ือเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณท า รหัสผ่านนี้
จะต่างจากรหัสผ่านส าหรับปลดล็อก iPad 

ข้อส าคัญ : หากคุณลืมรหัสผ่านการจ ากัดของคุณคุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad ดูที่ การอัปเดตและ
กู้คืนซอฟต์แวร์บน iPad ทีห่น้า 131 
คุณสามารถตั้งค่าการจ ากัดส าหรับแอปพลิเคชั่น ดังต่อไปนี้ : 
• Safari 
• กล้อง (และแอปพลิเคชั่นที่ใช้กล้อง) 
• FaceTime 
• iTuneStore 
• iBookstore 
• Siri 
คุณยังสามารถจ ากัดรายการดังต่อไปนี้ได้ด้วย : 
• การติดตั้งแอปพลิเคชั่น : App Store จะปิดและไอคอนจะถูกลบออกจากหน้าจอเริ่มต้น คุณไม่

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นบน iPad ได ้
• การลบแอปพลิเคชั่น : คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชั่นออกจาก iPad        ไม่ปรากฏบนไอคอน

แอปพลิเคชั่นเมื่อคุณปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นด้วยตัวเอง 
• ภาษาที่ไม่เหมาะสม :Siri จะพยายามแทนที่ค าไม่เหมาะสมที่คุณพูดโดยการแทนที่ ด้วย

เครื่องหมายดอกจันและเสียงบี๊บ 
• ความเป็นส่วนตัว : การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวปัจจุบันส าหรับบริการหาที่ต้ัง รายชื่อ ปฏิทิน เตือน

ความจ า รูปภาพ การแบ่งปันบลูทูธ Twitter และ Facebook แต่ละอย่างสามารถล็อกได้ 
• บัญชี : การต้ังค่า Mail ปัจจุบัน รายชื่อ ปฎิทิน จะถูกล็อก คุณไม่สามารถเพ่ิม ปรับ หรือลบบัญชี

ผู้ใช้ คุณไม่สามารถแก้ไขการตั้งคา่ iCloud ได้เช่นกัน 
• ค้นหาเพ่ือนของฉัน : การตั้งค่าค้นหาเพ่ือนของฉันปัจจุบันล็อกอยู่  ตัวเลือกนี้ใช้ได้เมื่อติดตั้ง

แอปพลิเคชั่นค้นหาเพื่อนของฉันแล้ว 
• การจ ากัดความดังเสียง : การตั้งคา่การจ ากัดระดับความดังเสียงปัจจุบันล็อกอยู่ 
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• การซื้อภายในตัวแอปพลิเคชั่น : เมื่อการซื้อภายในตัวแอปพลิเคชั่นปิดอยู่  คุณจะไม่สามารถซื้อ
เนื้อหาหรือความสามารถอ่ืนเพ่ิมเติมส าหรับแอปพลิเคชั่นที่คุณดาวน์โหลดมาจาก App Store 
ได ้

• การเรียกขอรหัสผ่าน : เรียกขอให้คุณป้อน Apple ID ของคุณส าหรับการซื้อภายในตัว
แอปพลิเคชั่นหลังจากช่วงเวลาที่คุณระบุ 

• การจ ากัดเนื้อหา : แตะ การจัดอันดับส าหรับ จากนั้นเลือกประเทศจากรายการ จากนั้นตั้งค่าการ
จ ากัดส าหรับเพลงและพ็อดคาสท์ หนังสือ ภาพยนตร์ รายการทีวี และแอปพลิเคชั่น เนื้อหาที่ไม่
ตรงกับการจัดอันดับที่คุณเลือกจะไม่ปรากฏบน iPad 

• เกมที่มีผู้เล่นหลายคน : เมื่อเกมที่มีผู้เล่นหลายคนปิดอยู่ คุณจะไม่สามารถร้องขอเข้าแข่งขัน ส่ง 
หรือรับค าเชิญเพ่ือเล่นเกม หรือเพ่ิมเพ่ือนจาก Game Center ได ้

• การเพ่ิมเพ่ือน : หากการเพ่ิมเพ่ือนปิดอยู่ คุณจะไม่สามารถสร้างหรือรับค าร้องขอเป็นเพ่ือนใน
Game Center ได้ หากเกมที่มีผู้เล่นหลายคนเปิดอยู่ คุณจะสามารถเล่นกับเพ่ือนที่มีอยู่ต่อได้ 

 

สวิตช์ด้ำนข้ำง 
คุณสามารถใช้สวิตช์ด้านข้างนี้เพ่ือล็อกหน้าจอไม่ให้หมุน หรือเพ่ือปิดเสียงของการแจ้งและเสียง
ประกอบต่างๆ 

 

กำรล็อกหน้ำจอในแนวตั้งหรือแนวนอน : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > “ใช้สวิตช์ด้านข้าง…” 
จากนั้น แตะ ล็อกการหมุน 

 

กำรปิดเสียงของกำรแจ้งและเอฟเฟกต์เสียงอ่ืนๆ : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > “ใช้สวิตช์
ด้านข้าง…” จากนั้นแตะ ปิดเสียง สวิตช์นี้จะไม่ปิดเสียงของเครื่องเล่นเสียงหรือเสียงของวิดีโอที่เล่น 
ใช้ปุ่มความดังทางด้านข้างเพ่ือเงียบเสียงเหล่านี้ 
 

ท่ำทำงมัลติทำสก์ 
การใช้ท่าทางมัลติทาสก์จะช่วยให้คุณสลับแอปพลิเคชั่น แสดงแถบมัลติทาสก์ และไปที่หน้าจอ
เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วา ดูที ่ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์ ทีห่น้า 20 

 

วันที่และเวลำ 
การตั้งค่าเหล่านี้มีผลกับเวลาที่แสดงในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ และในนาฬิกาและ
ปฏิทินโลก 

 

กำรตั้งค่ำให ้iPad แสดงเวลำ แบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่
และเวลา จากนั้นเปิดหรือปิดเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (เวลาแบบา24 ชั่วโมง อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุก
พ้ืนที)่ 

 

กำรตั้งค่ำให้ iPad อัปเดตะวันที่และเวลำโดยอัตโนมัติ : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และ
เวลา จากนั้นเปิดหรือปิดการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากคุณตั้งค่า iPad เพ่ืออัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติ 
iPadจะได้รับเวลาที่ถูกต้องโดยอิงจากโทรศัพท์มือถือของคุณ (บนรุ่น Wi-Fi + cellular) หรือการ
เชื่อมาต่อ Wi-Fi ในบางกรณี iPad อาจไม่สามารถตรวจสอบเวลาท้องถิ่นโดยอัตโนมัติได้ 
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กำรตั้งค่ำวันที่และเวลำด้วยตนเอง : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา จากนั้นปิดตั้งค่า
โดยอัตโนมัติ แตะ เขตเวลา เพ่ือตั้งค่าเขตเวลาของคุณ แตะปุ่มวันที่และเวลา จากนั้นแตะ ตั้งค่า
วันที่และเวลา 
 

แป้นพิมพ์ 
คุณสามารถเปิดแป้นพิมพ์ส าหรับเขียนภาษาอ่ืนๆ และคุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการป้อน 
เช่น การตรวจค าผิด ได้ ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกแป้นพิมพ์ ให้ดูที ่การป้อน ทีห่น้า 22 

 

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ ให้ดูที ่ภาคผนวก B แป้นพิมพ์นานาชาติ ทีห่น้า 122 
 

นำนำชำต ิ
ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ เพ่ือตั้งค่าดังต่อไปนี้ : 
• ภาษาส าหรับ iPad 
• รูปแบบปฏิทิน 
• แป้นพิมพ์ที่คุณใช้ 
• รูปแบบของวันทีเ่วลาและตัวเลข 

 

ผู้พิกำร 
ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พกิาร แล้วเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการ ดูที ่บทที ่26 ผู้พกิาร ทีห่น้า 97 

 

โปรไฟล์ 
การตั้งค่านี้จะปรากฏขึ้นหากคุณติดตั้งโปรไฟล์หนึ่งหรือมากกว่านั้นบน iPad แตะโปรไฟล์เพ่ือดู
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ที่คุณได้ติดตั้ง ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ ให้ดูที่ ภาคผนวก A 
iPAD ส าหรับธุรกิจ ที่หน้า 120 

 

กำรรีเซ็ต 
คุณสามารถรีเซ็ตพจนานุกรมของค า การตั้งค่าเครือข่าย เค้าโครงหน้าจอเริ่มต้น และค าเตือน
ต าแหน่งได ้คุณยังสามารถลบเนื้อหาและการตั้งค่าท้ังหมดของคุณได้ด้วย 
 

กำรรีเซ็ต iPad : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต จากนั้นเลือกตัวเลือก : 
• การรีเซ็ตการตั้งค่าท้ังหมด : การก าหนดค่าและการตั้งค่าท้ังหมดของคุณจะถูกรีเช็ต 
• การลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด : ข้อมูลของคุณและการตั้งค่าต่างๆ จะถูกลบออก iPad จะ

ไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะตั้งค่าใหม่อีกครั้ง 

• การรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย : เมื่อคุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย รายการเครือข่ายของคุณที่ใช้ก่อน
หน้าและการตั้งค่า VPN ที่ไม่ได้มาจากโปรไฟล์ก าหนดค่าจะถูกลบออกไป การปิด Wi-Fi แล้ว
เปิดกลับมาใช้ใหม ่จะเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใดๆ ที่คุณเข้าใช้อยู่การตั้งค่า Wi-
Fi และ “ถามก่อนเชื่อมเครือข่าย” จะยังเปิดอยู่ ในการลบการตั้งค่า VPN ที่ติดตั้งโดยโปรไฟล์
การก าหนดค่าออก ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ จากนั้นเลือกโปรไฟล์ แล้วแตะ ลบ
ออก การตั้งค่าหรือบัญชีอ่ืนๆ ที่อยู่ในโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย 
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• การรีเซ็ตพจนานุกรมของแป้นพิมพ์ : คุณเพ่ิมค าเข้าในพจนานุกรมโดยปฎิเสธค าที่ iPad แนะน า
ระหว่างพิมพ์ การรีเซ็ตพจนานุกรมของแป้นพิมพ์จะลบค าทั้งหมดที่คุณได้เพ่ิมเข้าไป 

• การรีเซ็ตเค้าโครงหน้าจอเริ่มต้น : เปลี่ยนแอปพลิเคชั่นในตัวกลับไปเป็นเค้าโครงต้นฉบับบน
หน้าจอเริ่มต้น 

• การรีเซ็ตต าแหน่งและความเป็นส่วนตัว : รีเซ็ตการตั้งค่าของบริการหาที่ตั้งและความเป็น
ส่วนตัว ไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 

 

เสียง 
คุณสามารถตั้งคา่ iPad ให้เล่นเสียงเมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลทวีตการโพสต์ Facebook ข้อความเสียง 
หรือเตือนความจ าใหม่ได้ คุณยังสามารถตั้งค่าเสียงส าหรับตารางนัดหมาย การส่งอีเมล การกดแป้นพิมพ์ 
และเมื่อคุณล็อก iPad ได้เช่นกัน 
 

กำรเปลี่ยนกำรตั้งค่ำเสียง : ไปที ่การตั้งค่า > เสียง ตัวเลือกที่มีรวมถึง : 
• ปรับระดับความดังเสียงกริ่งและการเตือน 
• ตั้งคา่การเตือนและเสียงเตือนอ่ืนๆ 
• เปิดเสียงกดแป้นพิมพ์และเสียงเมื่อ iPad ล็อก 

 

ควำมสว่ำงและรูปพ้ืนหลัง 
ความสว่างหน้าจอมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หรี่ไฟหน้าจอเพ่ือยืดเวลการใช้งานก่อนที่ 
คุณจะต้องชาร์จ iPad ใหม ่หรือใช้ ปรับความสว่างอัตโนมัติ 
 

กำรปรับควำมสว่ำงหน้ำจอ : ไปที่ การตั้งค่า > ความสว่าง แล้วลากตัวเลื่อน หากเปิดการปรับ
ความสว่างอัตโมมัติ iPad จะปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแสงปัจจุบัน โดยใช้
เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงในตัว 

 

การตั้งค่ารูปพ้ืนหลังจะให้คุณตั้งค่ารูปภาพ หรือภาพถ่ายเป็นรูปพ้ืนหลังส าหรับหน้าจอล็อก หรือ
หน้าจอเริ่มต้นได ้ดูที ่การเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์ ทีห่น้า 22 

 

กรอบรูปภำพ 
โหมดกรอบรูปภาพจะเปลี่ยน iPad ของคุณให้เป็นกรอบรูปภาพเคลื่อนไหว เลือกลักษณะ
เคลื่อนไหว เพ่ือใช้ ระยะเวลาส าหรับแต่ละรูปภาพ และอัลบั้มที่จะแสดง เลือกพ้ืนที่ที่จะให้ซูม
ใบหน้าเข้าหรือจะให้สับเปลี่ยนภาพ 
 

กำรเริ่มใช้กรอบรูปภำพ : แตะ      บนหน้าจอล็อก 
 

กำรลบปุ่มกรอบรูปภำพออกจำกหน้ำจอล็อก : ไปที ่การตั้งค่า >ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน 
 

 
ควำมเป็นส่วนตัว 
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ให้คุณดูและควบคุมบริการแอปพลิเคชั่น และระบบที่มีการเข้าถึง
บริการหาที่ต้ัง และการเข้าถึงรายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจ า และรูปภาพ 
 



บท 27  การตัง้คา่ 125  

บริการหาที่ตั้งจะให้แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับต าแหน่ง เช่น เตือนความจ า แผนที่ และกล้อง เก็บ
รวบรวมและใช้ข้อมูลที่ระบุต าาแหน่งของคุณ ต าแหน่งโดยประมาณของคุณจะตรวจสอบโดยใช้
ข้อมูลที่มีจากข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (บนรุ่น Wi-Fi + cellular ) เครือข่าย Wi-Fi ท้องถิ่น 
(หากคุณเปิด Wi-Fi) และาGPS (อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพ้ืนที่) ข้อมูลต าแหน่งที่ Apple รวบรวม
ไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้สามารถระบุถึงตัวคุณโดยตรง เมื่อแอปพลิเคชั่นใช้บริการหา 
ที่ตั้งอยู่ จะ     ปรากฏในแถบเมนู 

 

กำรเปิดหรือปิดบริกำรหำที่ตั้ง : ไปที ่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง คุณสามารถ
ปิดส าหรับแอปพลิเคชั่นหรือบริการบางตัวหรือทั้งหมดได้ หากคุณปิดบริการหาที่ตั้ง คุณจะได้รับ
แจ้งให้เปิดใช้อีกครั้งเมื่อแอปพลิเคชั่นหรือบริการพยายามจะใช้คุณสมบัตินี้ในครั้งต่อไป 

 

กำรปิดบริกำรหำที่ตั้งส ำหรับบริกำรระบบ : บริการระบบหลายๆอย่างเช่น iAd ที่เกี่ยวกับ
ต าแหน่งจะใช้บริการหาที่ตั้ง ในการดูสถานะของบริการเหล่านั้น ให้เปิดหรือปิดบริการ หรือแสดง
  ในแถบเมนู เมื่อบริการเหล่านี้ใช้ต าแหน่งของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > 
บริการหาที่ต้ัง > บริการระบบ 

 

กำรปิดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนตัว : ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว คุณสามารถดูได้ว่า
แอปพลิเคชั่นใดเรียกขอและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้ : 
• รายชื่อ 
• ปฏิทิน 
• เตือนความจ า 
• รูปภาพ 
• การแบ่งปันบลูทูธ 
• Twitter 
• Facebook 

 

คุณสามารถปิดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ของแอปพลิเคชั่นแต่ละตัวได้ ทบทวนข้อตกลงต่างๆ 
และนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับแอปพลิเคชั่นของบริษัทอ่ืนๆ แต่ละบริษัท เพ่ือท าาความ
เข้าใจวิธีการที่แอปพลิเคชั่นใช้ข้อมูลที่ร้องขอ 
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iPad ส ำหรับธุรกิจ A 
 
 
 

iPad ส ำหรับองค์กร 
iPad พร้อมจะไปท างานด้วยการรองรับการเข้าใช้อย่างปลอดภัยไปยังเครือข่ายของบริษัท ไดเร็กเทอรี่ 
และ Microsoft Exchange ส าหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ iPad ในธุรกิจ ไปที ่
www.apple.com/asia/ipad/business 

 

ใช้กำรตั้งค่ำโปรไฟล์ 
หากคุณอยู่ภายในองค์กร คุณสามารถที่จะติดตั้งบัญชีผู้ใช้และรายการอ่ืนๆ บน iPad ด้วยการติด 
ตั้งก าหนดค่าโปรไฟล์ การก าหนดค่าโปรไฟล์ให้ผู้ดูแลระบบของคุณติดตั้ง iPad เพ่ือให้ใช้ระบบ
ข้อมูลที่บริษัท สถานศึกษา หรือองกร์ต่างๆ ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น โปรไฟล์การก าหนดค่าอาจตั้ง
ค่าให้ iPad ของคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ได้ในทีท่ างาน ดังนั้น iPad จะสามารถ
เข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อ Exchange ของคุณ และอาจเปิดการล็อกด้วยรหัสผ่านเพ่ือป้องกัน
ข้อมูลให้ปลอดภัย 

 

ผู้ดูแลระบบของคุณอาจแจกจายการก าหนดค่าโปรไฟล์ทางอีเมล หรือในหน้าเว็บ หรือติดตั้งโปร
ไฟล์เหล่านั้นโดยตรงไปบน iPad ส าหรับคุณได้ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจให้คุณติดตั้งโปรไฟล์ซึ่งจะ
ผูกโยง iPad ของคุณเข้ากับเซิร์ฟเวอร์จัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบของคุณ
ก าหนดการตั้งค่าต่างๆ ของคุณจากระยะไกลได ้

 

ติดตั้งกำรกำหนดค่ำโปรไฟล์ : บน iPad ให้เปิดข้อความอีเมล หรือดาวน์โหลดการก าหนดค่าโปร
ไฟล์จากเว็บไซต์ที่ผู้ดูแลระบบจัดเตรียมไว้ให้ เมื่อคุณเปิดโปรโฟล์การก าหนดค่า การติดตั้งจะเริ่ม
ขึ้น 

 

ข้อส าคัญ : คุณอาจถูกถามถึงความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์การก าหนดค่า หากคุณมีข้อสงสัย ให้
ติดต่อผู้ดูแลก่อนที่จะติดตั้งโปรไฟล์การก าหนดค่า 

 

คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ระบุโดยโปรไฟล์การก าหนดค่าได้ หากคุณต้องการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ล าดับแรกคุณต้องลบโปรไฟล์การก าหนดค่านั้น หรือติดตั้งโปรไฟล์การ
ก าหนดค่าใหม่ด้วยการตั้งค่าใหม่ 

 

กำรลบโปรไฟล์กำรกำหนดค่ำ : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ จากนั้นเลือกโปรไฟล์การ
ก าหนดค่าแล้วแตะลบ 
การลบโปรไฟล์การก าหนดค่าจะลบการตั้งค่าและข้อมูลอ่ืนทั้งหมดที่ติดตั้งด้วยโปรไฟล์นี้ 

 

กำรตั้งค่ำบัญช ีMicrosoft Exchange 
บริการอีเมล ข้อมูลรายชื่อ และปฏิทินของ Microsoft Exchange คุณสามารถเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติ 
กับ iPad ได้อย่างไร้สาย คุณสามารถติดตั้งบัญชี Exchange บน iPad ได้โดยตรง 

http://www.apple.com/asia/ipad/business
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ติดตั้งบัญชี Exchange บน iPad : ไปที่ ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะเพ่ิมบัญชี จากนั้น
เลือก Microsoft Exchange ถามผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลของคุณว่าคุณควรใช้การตั้งค่าใด 
 

กำรเข้ำถึง VPN 
VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) มีการเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตถึงเครือข่ายส่วนตัว เช่น 
เครือข่ายที่บริษัทหรือโรงเรียนของคุณ ใช้การตั้งค่าเครือข่ายบน iPad เพ่ือก าหนดค่าและเปิดใช้ 
VPN ถามผู้ดูแลเครือข่ายของคุณถึงการตั้งค่าต่างๆ ที่คุณควรใช้ 

 

นอกจากนี้ VPN ยังอาจสามารถติดตั้งได้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้การก าหนดค่าโปรไฟล์เมื่อ VPN ถูก
ตั้งค่าด้วยการก าหนดค่าโปรไฟล์ iPad อาจเปิดใช้ VPN อย่างอัตโนมัติเท่าที่จ าเป็น กรณีของข้อมูล
เพ่ิมเติม ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ 

 

บัญช ีLDAP และบัญชี CardDAV 
เมื่อคุณได้ตั้งค่าบัญชี LDAP คุณจะสามารถดูและค้นหารายชื่อในเซิร์ฟเวอร์ LDAP ขององค์กรคุณ 
ได ้เซิร์ฟเวอร์จะปรากฏเป็นกลุ่มใหม่ในรายชื่อ เนื่องจากรายชื่อของ LDAP ไม่ได้ถูกดาวน์โหลดไว้ที่ 
iPad คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือดูรายชื่อเหล่านั้น เช็คกับผู้ดูแลระบบของคุณส าหรับการตั้ง
ค่าต่างๆ ของบัญชีและรายการจ าเป็นอื่นๆ (เช่น VPN) 

 

เมื่อสร้างบัญชี CardDAV รายชื่อในบัญชีของคุณจะมีการเชื่อมข้อมูลกับ  iPad แบบไร้สาย 
นอกจากนี้ คุณอาจจะค้นหารายชื่อในเซิร์ฟเวอร์ CardDAV ขององค์กรคุณได้อีกด้วย 

 

กำรตั้งค่ำบัญชี LDAP หรือ CardDAV : ไปที ่การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะ เพ่ิม
บัญชี แตะ อ่ืนๆ ถามผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลของคุณว่าคุณควรใช้การตั้งค่าใด 
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แป้นพิมพ์นำนำชำติ B 
 
 
 

กำรใช้แป้นพิมพ์นำนำชำติ 
แป้นพิมพ์นานาชาติให้คุณป้อนข้อความได้หลายภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาทางเอเชียและภาษาที่เขียน 
จากขวาไปซ้าย ส าหรับรายการของแป้นพิมพ์ที่รองรับ ให้ไปที ่
www.apple.com/asia/ipad/specs 
 

กำรจัดกำรแป้นพิมพ์ : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติา > แป้นพิมพ์ 
• การเพ่ิมแป้นพิมพ์ : แตะ เพ่ิมแป้นพิมพ์ใหม่ แล้วเลือกแป้นพิมพ์จากรายการ ท าาซ้ าเพ่ือเพ่ิม

แป้นพิมพ์ 
• การลบแป้นพิมพ์ : แตะ แก้ไข แตะ     ถัดจากแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ ลบ 
• การแก้ไขรายการแป้นพิมพ์ของคุณ : แตะ แก้ไข จากนั้นลาก      ถัดจากแป้นพิมพ์ไปยังที่ใหม่ใน

รายการ 
ในการป้อนข้อความเป็นภาษาอ่ืน ให้สลับแป้นพิมพ์ 
 

กำรสลับแป้นพิมพ์ขณะป้อน : สัมผัสค้างไว้ที่แป้นลูกโลก  เพ่ือแสดงแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งาน
ทั้งหมดของคุณ ในการเลือกแป้นพิมพ์ ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังชื่อของแป้นพิมพ์ จากนั้นปล่อย
แป้นรูปโลก      จะปรากฏหากว่าคุณได้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งแป้นเท่านั้น 

 

นอกจากนี ้คุณยังสามารถแตะ    เมื่อคุณแตะ       ชื่อของแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานใหม่จะปรากฏ
ขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ ด าเนินการแตะต่อเพ่ือเข้าถึงแป้นพิมพ์อ่ืนที่เปิดใช้งาน 
แป้นพิมพ์หลายตัวมีตัวอักษร หมายเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ไม่ปรากฏอยู่บนแป้นพิมพ์ 
 

ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรืออักขระอ่ืนๆ : แตะค้างไว้ที่ตัวอักษร หมายเลข หรือ สัญลักษณ์ที่
เกี่ยวข้อง แล้วเลื่อนเพ่ือเลือกสิ่งที่แปรไปตัวอย่าง : 
• บนแป้นพิมพ์ภาษาไทย : เลือกหมายเลขไทยโดยการแตะค้างไว้ที่หมายเลขอารบิกท่ีเกี่ยวข้อง 
• บนแป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรืออารบิก : อักขระหรือค าเสนอที่แนะน าจะปรากฏที่ด้านบนของ

แป้นพิมพ์ แตะค าเพ่ือป้อนค านั้น หรือตวัดไปทางซ้ายเพื่อดูค าเพ่ิมเติม 
 

กำรใช้รำยกำรค ำเสนอเพิ่มเติม : แตะลูกศรขึ้นท่ีด้านขวาเพื่อดูรายการค าทั้งหมด 
• การเลื่อนรายการ : ตวัดขึ้นหรือลง 
• การกลับไปสู่รายการย่อ : แตะลูกศรชี้ลง 

 

เมื่อใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นบางแป้นพิมพ์ คุณสามารถสร้างคีย์ลัดส าหรับค าและค าคู่
ที่ป้อนเข้าได้ คีย์ลัดจะถูกเพ่ิมไปในพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณป้อนคีย์ลัดในระหว่างการ
ใช้าแป้นพิมพ์ที่รองรับ ค าหรือข้อความที่จับคู่กันจะถูกแทนที่ส าหรับคีย์ลัดนั้นๆ 
 

http://www.apple.com/th/ipad/specs
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กำรเปิดหรือปิดปุ่มลัด : ไปที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > ปุ่มลัด ปุ่มลัดใช้ได้กับ : 
• ภาษาจีนตัวย่อ : พินอิน 
• ภาษาจีนตัวเต็ม : พินอินและจูอิน 
• ภาษาญี่ปุ่น : โรมาจิกับแป้น 50 แป้น 
 

วิธีกำรป้อนข้อมูลแบบพิเศษ 
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพ่ือป้อนบางภาษาด้วยวิธีที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยคือจีนแบบ
เซ็งเจียและอู๋ปี่ฮ่ัว ญ่ีปุ่นแบบคานะและเฟสมาร์ค นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้นิ้วของคุณหรือสไตลัส
เพ่ือเขียนอักขระภาษาจีนบนหน้าจอได้อีกด้วย 

กำรสร้ำงอักขระจีนจำกแป้นอักขระซำงเจี๋ย : ขณะที่คุณป้อน อักขระที่แนะน าจะปรากฏขึ้นแตะ
อักขระเพ่ือเลือก หรือป้อนอักขระจนถึงห้าอักขระเพ่ือดูตัวเลือกเพ่ิมเติม 

 

กำรสร้ำงอักขระจีนแบบอู๋ปี่ฮั่ว (เส้นขีด) : ใช้แป้นพิมพ์เพ่ือสร้างอักขระจีนโดยใช้เส้นขีดถึงห้าเส้น
ในล าดับการเขียนที่ถูกต้อง : แนวนอน แนวตั้ง ทิ้งซ้าย ทิ้งขวา และตวัด ตัวอย่างเช่น อักขระจีน 
圈 (วงกลม) ควรเริ่มด้วยเส้นขีดแนวตรง丨 

• ขณะที่คุณป้อน อักขระจีนที่แนะน าจะปรากฏขึ้น (อักขระที่ใช้มากที่สุดจะปรากฏขึ้นก่อน) แตะ
ตัวอักษรเพื่อเลือกใช้ 

• หากคุณไม่แน่ใจว่าจ านวนขีดถูกต้องหรือไม่ ให้ป้อนเครื่องหมายดอกจัน (*) ในการดูตัวเลือก
อักขระเพ่ิมเติม ให้ป้อนอีกหนึ่งเส้นขีด หรือเลื่อนดูรายการอักขระ 

• แตะคีย์ตรงกัน (匹配) เพ่ือแสดงอักขระที่ตรงกันโดนสมบูรณ์กับสิ่งที่คุณป้อนเท่านั้น 
 

กำรเขียนอักขระภำษำจีน : เขียนอักขระภาษาจีนโดยตรงในหน้าจอด้วยนิ้วของคุณเมื่อรูปแบบ
การเขียนภาษาจีนย่อหรือตัวเต็มเปิดอยู่ ในขณะที่คุณเขียนอักขระ iPad จะค้นหาและแสดงอักขระ
ที่เหมือนกันในรายการ โดยอักขระที่ตรงกันมากที่สุดจะอยู่ที่ด้านบนสุด เมื่อคุณเลือกอักขระ  
อักขระทีน่่าจะต่อกันจะปรากฏในรายการเพ่ือเป็นตัวเลือกเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผงสัมผัส 
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อักขระท่ีซับซ้อนบางตัว เช่น 鱲 (ส่วนของชื่อส าหรับสนามบินนานาชาติฮ่องกง) 𨋢 (ลิฟต์) และ
㗎 (ส่วนหนึ่งที่ใช้ในภาษากวางตุ้ง) สามารถป้อนได้โดยการเขียนอักขระสองตัวหรือหลายตัว
ตามล าดับ แตะตัวอักษรนั้นเพ่ือเลือกทับตัวอักษรต่างๆ ที่คุณได้ป้อนเข้า ตัวอักษรโรมันยังคงถูกใช้
ทั่วไป 

 

กำรป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคำนะ : ใช้แป้นคานะเพ่ือเลือกพยางค์ ส าหรับตัวเลือกพยางค์เพ่ิมเติม 
ให้แตะแป้นลูกศรและเลือกพยางค์หรือค าอ่ืนจากหน้าต่างนั้น 

 

กำรป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบโรมำจิ : ใช้แป้นพิมพ์โรมาจิเพ่ือป้อนพยางค์ ตัวเลือกอ่ืนๆ จะปรากฏ
อยู่ตามด้านบนของแป้นพิมพ์ แตะตัวเลือกหนึ่งเพ่ือป้อน กรณีตัวเลือกพยางค์เพ่ิมเติม ให้แตะแป้น
ลูกศร และเลือกพยางค์หรือค าอ่ืนจากหน้าต่างนั้น 

 

กำรป้อนเฟสมำร์คหรือไอคอนแสดงอำรมณ์ : ใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบคานะ แล้วแตะแป้น 
^_^ หรือคุณสามารถ : 

• ใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบโรมาจิ  (เค้าโครงภาษาญี่ปุ่นแบบ QWERTY) : แตะแป้น
หมายเลขจากนั้นแตะแป้น ^_^ 

• การใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบพินอิน (ตัวย่อหรือตัวเต็ม) หรือ จูอิน (ตัวเต็ม) : แตะแป้น
สัญลักษณ ์    จากนั้นแตะแป้น ^_^ 

 

 

ควำมปลอดภัย กำรดูแล  
และกำรสนับสนุน 

 

ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยที่ส ำคัญ 
 

ค าเตือน : การไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าด้านความปลอดภัยเหล่านี้ สามารถส่งผลให้เกิดไฟไหม้ 
ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บอ่ืนๆ หรือเกิดความเสียหายกับ iPad หรือทรัพย์สินอ่ืนๆได้ อ่าน
ข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดด้านล่างก่อนใช้ iPad 

 
กำรดูแล การจัดการ iPad ด้วยความใส่ใจ iPad ท าจากโลหะ กระจก และพลาสติก และมีชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ภายในที่เปราะบาง iPad อาจเสียหายได้หากตกหล่น ถูกเผา ถูกเจาะหรือท าให้แตก 
หรือหากสัมผัสกับของเหลว ห้ามใช้ iPad ที่เสียหาย เช่น iPad ที่หน้าจอร้าว เพราะอาจท าให้คุณ
ไดร้ับบาดเจ็บได ้หากคุณกังวลว่าเครื่องจะเป็นรอยขีดข่วน ให้ลองพิจารณาใช้เคส 

 

กำรซ่อมแซม อย่าแกะเปิดตัวเครื่อง iPad และอย่าพยายามซ่อมแซม iPad ด้วยตัวเอง  การแยก
ชิ้นส่วน iPad อาจท าาให้คุณได้รับบาดเจ็บ หรือท าให้ iPad เสียหายได ้หาก iPad เสียหาย ท างาน
ผิดปกต ิหรือสัมผัสกับของเหลว ให้ติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก  Apple     
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขอรับบริการได้ที ่
www.apple.com/th/support/ipad/service/faq 

http://www.apple.com/th/support/ipad/service/faq
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แบตเตอรี่ อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad ด้วยตัวเอง เพราะคุณอาจท าให้แบตเตอรี่เสียหาย 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะร้อนเกินไปหรือได้รับบาดเจ็บ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPad ควรเปลี่ยน
โดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เท่านั้น และต้องน ามารีไซเคิลหรือก าจัด
แยกจากขยะในครัวเรือน ห้ามเผาแบตเตอรี่ ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการเปลี่ยน
แบตเตอรี่ ให้ไปที ่www.apple.com/th/batteries 

 
สิ่งรบกวนกำร ใช้ iPad ในบางสภาพแวดล้อมสามารถรบกวนสมาธิคุณได้ และอาจก่อให้เกิด
สถานการณ์ที่ เป็นอันตราย สังเกตกฎที่ห้ามหรือจ ากัดการใช้ อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหู ฟัง 
(ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการพิมพ์ข้อความขณะขับรถยนต์ หรือใช้หูฟังขณะขี่จักรยาน) 

 
กำรน ำทำง แผนที่เส้นทาง Flyover และแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับต าแหน่งจะขึ้นอยู่กับบริการด้าน
ข้อมูล บริการด้านข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลให้
แผนที่ เส้นทาง Flyover หรือข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งอาจไม่มี  ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ 
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPad กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และปฏิบัติตามป้ายต่างๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้รับกับความเป็นจริง  คุณสมบัติแผนที่บางอย่างต้องใช้
บริการหาที่ต้ัง ดูที ่ความเป็นส่วนตัว ทีห่น้า 118 ใช้สามัญส านึกเมื่อใช้การน าทาง 

 
กำรชำร์จ ชาร์จ iPad ด้วยสาย USB และอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่มากับเครื่อง หรือสายไฟและอะแดป
เตอร์ไฟฟ้าของบริษัทอ่ืนที ่“ผลิตเพ่ือใช้กับ iPad ” ซึ่งเข้ากันได้กับ USB2.0 การใช้สายหรือที่ชาร์จ
ที่ช ารุด หรือการชาร์จขณะเปียกชื้น อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าUSB 
ของ Apple ในการชาร์จ iPad ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊ก AC หรือสายไฟ AC แน่นสนิท
เข้ากับอะแดปเตอร์ดีแล้วก่อนที่คุณจะเสียบปลั๊กเข้าในเต้ารับ อะแดปเตอร์ไฟฟ้าอาจอุ่นขึ้นได้ใน
ระหว่างการใช้งานปกติ และการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจท าให้เกิดอันตรายได้ ควรให้มีการ
ระบายอากาศที่เหมาะสมรอบๆ อะแดปเตอร์ไฟฟ้าเมื่อใช้งานอยู่เสมอ 

กำรสูญเสียกำรได้ยิน การฟังเสียงในระดับความดังเสียงสูงอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ 
เสียงรบกวน รวมทั้งการเปิดรับความดังเสียงระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจท าาให้เสียงดูเบาลงกว่าที่
ควรจะเป็นได้ เปิดเสียงและตรวจสอบความดังเสียงก่อนเสียบเข้าหูของคุณ ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ www.apple.com/asia/sound ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตั้ง
ค่าการจ ากัดความดังเสียงสูงสุด ใน iPad ให้ดูที ่การตั้งค่าเพลง ทีห่น้า 83 

 
ค าเตือน : อย่าฟังความดังเสียงระดับสูงเป็นเวลานาน เพ่ือป้องกันความเสียหายทางการได้ยิน
ทีอ่าจเกิดข้ึนได ้

 
 

ชุดหูฟัง Apple ชุดหูฟังท่ีจ าหน่ายพร้อมกับ iPhoneา4S หรือรุ่นใหม่กว่าในประเทศจีน (สังเกตได้

http://www.apple.com/th/batteries
http://www.apple.com/asia/sound
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จากวงแหวนหุ้มฉนวนสีด าบนปลั๊ก) ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานของประเทศจีน และ
ใช้ไดก้ับ iPhoneา4S หรือรุ่นใหม่กว่า iPad2 หรือรุ่นใหม่กว่า และ iPod touch รุ่นที่ 5 ใช้เฉพาะ
ชุดหูฟังท่ีเข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น 

 
สัญญำณวิทยุ iPad ใช้สัญญาณวิทยุในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับปริมาณพลังงานที่ใช้ในการส่งสัญญาณเหล่านี้ และเก่ียวกับข้ันตอนที่คุณสามารถท าเพ่ือลด
การรับสัมผัส ให้ดูที ่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > การเปิดรับความถ่ีคลื่นวิทยุ 

 
กำรรบกวนทำงคลื่นควำมถี่วิทยุ สังเกตสัญลักษณ์และป้ายประกาศที่ห้ามหรือจ ากัดการใช้อุป
กรณ์าเคลื่อนที่ (ตัวอย่างเช่น ในสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ หรือพ้ืนที่ส าหรับจุดระเบิด) แม้ว่า 
iPad จะได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตเพ่ือให้ตรงตามระเบียบข้อบังคับการควบคุมการ
ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ แต่การปล่อยคลื่นดังกล่าวจาก iPad สามารถส่งผลเสียต่อการด าเนินการ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ท างานผิดปกติได้ ปิด iPad หรือใช้โหมด
เครื่องบินเพ่ือปิดตัวส่งสัญญาณไร้สายของ iPad เมื่ออยู่ในที่ห้ามใช้ เช่น ขณะเดินทางด้วย
เครื่องบิน หรือเมื่อได้รับการขอให้ปิดเครื่องโดยผู้มีอ าานาจ 

 
 
 
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ iPad มีคลื่นวิทยุที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้
อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อ่ืนๆ หากคุณใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ให้
รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 นิ้ว (ประมาณ 15 ซม.) ระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจของคุณกับ iPad
หากคุณสงสัยว่า iPad ก าลังรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อ่ืนๆ ของคุณให้
หยุดใช้ iPad และปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ 
iPad มีแม่เหล็กอยู่บริเวณขอบซ้ายของตัวเครื่องและด้านขวาของกระจกหน้า ซึ่งอาจรบกวน
เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อ่ืนๆ ปกหุ้ม iPad
อัจฉริยะและเคส iPad อัจฉริยะ มีแม่เหล็กด้วยเช่นกัน รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 นิ้ว (ประมาณ
15 ซม.) ระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าของคุณกับ iPad ปกหุ้ม 
iPad อัจฉริยะ หรือเคส iPad อัจฉริยะ 

 
อำกำรป่วย หากคุณมีอาการป่วยใดที่คุณคิดว่าอาจได้รับผลกระทบจาก iPad (เช่น ชัก หน้ามืดตา
ล้า หรือปวดหัว) ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ iPad 

 
สภำพบรรยำกำศที่จุดระเบิดขึ้นได้ อย่าชาร์จหรือใช้ iPad ในพ้ืนที่ที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจจุด
ระเบิดขึ้นได้ เช่น บริเวณพ้ืนที่ส าหรับเติมเชื้อเพลิง หรือในพ้ืนที่ที่มีสารเคมีหรืออนุภาคต่างๆ ใน
อากาศ (เช่น เม็ดเล็กๆ ฝุ่นผง หรือผงโลหะ) ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และค าแนะน าทุกอย่าง 

 
กำรเคลื่อนไหวซ้ ำอยู่ท่ำเดิม เมื่อคุณท ากิจกรรมที่ซ้ าอยู่ท่าเดิม เช่น การพิมพ์หรือเล่นเกมใน iPad 
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คุณอาจมีอการปวดมือ แขน ข้อมือ ไหล่ คอ หรือส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายคุณได้เป็นครั้งคราว หาก
คุณอาจมีอการปวด ให้หยุดใช้ iPad แล้วปรึกษาแพทย์ 

 
กิจกรรมที่ส่งผลร้ำยแรง อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ส าหรับการใช้งานที่หากอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้
แล้วอาจน าไปสู่การเสียชีวิต อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม 

 
อันตรำยจำกกำรหำยใจไม่ออก อุปกรณ์ของ iPad บางชิ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่
ออกในเด็กเล็กได ้เก็บอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ให้ห่างจากเด็กเล็ก 
ข้อมูลด้านการดูแลที่ส าคัญ 
กำรท ำควำมสะอำด ท าความสะอาด iPad ทันทีหากเครื่องสัมผัสกับสิ่งใดก็ตามที่อาจท าให้เกิด 
รอยเปื้อน เช่น ดิน น้ าหมึก เครื่องส าอาง หรือโลชั่นการท าาความสะอาด : 
• ถอดสายทั้งหมดออกแล้วปิด iPad(กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้ จากนั้นเลื่อนตัวเลื่อนบนหน้าจอ) 
• ใช้ผ้านุ่มและไม่เป็นใยฟู 
• หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเปียกชื้นบริเวณช่องเปิดต่างๆ 
• ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือสเปรย์อัดอากาศ 

 
 
 
 

ด้านหน้าของ iPad ท าจากกระจกที่มีการเคลือบสารลดรอยคราบลายนิ้วมือ (สารกันน้ ามัน)       
สารเคลือบนี้จะติดอยู่ตลอดเวลาหากใช้งานปกติ การท าความสะอาดผลิตภัณฑ์และวัสดุส าหรับขัด
ถูจะยิ่งท าให้สารเคลือบนี้หายไป และอาจขีดข่วนกระจกได้ สื่อที่กัดกร่อนอาจขีดข่วน iPad ได้
เช่นกัน 

 
กำรใช้ตัวเชื่อมต่อ พอร์ต และปุ่มต่ำงๆ ห้ามฝืนเสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตหรือกดปุ่มแรงเกิน
จ าเป็น เพราะการกระท าานี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน หากตัว
เชื่อมต่อและพอร์ตเสียบเข้ากันไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น  แสดงว่าอุปกรณ์ทั้งสองอาจไม่เข้ากัน
ตรวจสอบหาสิ่งกีดขวางแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อนั้นเข้ากันได้กับพอร์ต และคุณได้เสียบ
ตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตในต าแหน่งที่ถูกต้องแล้ว 

 
Lightning การมีสีตกของปลั๊ก Lightning หลังการใช้ตามปกติเป็นเรื่องปกติ ฝุ่น เศษขยะ และ
การสัมผัสของเหลวอาจท าาให้สีตกได้ ในการเช็ดสีที่ตกเปื้อนออก หรือหากสายอุ่นขึ้นระหว่างการ
ใช้งาน หรือไม่ชาร์จไฟ หรือไม่เชื่อมข้อมูลกับ iPad ของคุณ ให้ถอดสาย Lightning ออกจาก
คอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้าของคุณ แล้วท าาความสะอาดด้วยผ้านุ่ม แห้ง และปราศจากใย
ฟู อย่าใช้ของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในการท าความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning 

 
อุณหภูมิในกำรท ำงำน iPad ได้รับการออกแบบให้ท างานในที่ที่มีอุณหภูมิรอบๆ อยู่ระหว่าง 32° 
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ถึง 95° F (0° ถึง 35° C) และให้เก็บไว้ในอุณหภูมิระหว่าง -4° ถึง 113° F (-20° ถึง 45° C) iPad 
อาจเสียหายและมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงได้หากเก็บหรือใช้งานนอกเหนือช่วงอุณหภูมิ า
เหล่านี้ หลีกเลี่ยงการน า iPad ออกมาใช้ในที่ที่อุณหภูมิหรือความชื้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ขณะที่คุณใช้ iPad หรือชาร์จแบตเตอรี่ ถือเป็นเรื่องปกติ หาก iPad จะอุ่นขึ้น 

 
หากอุณหภูมิภายใน iPad เกินอุณหภูมิการใช้งานปกติ (ตัวอย่างเช่น ในรถยนต์ที่ร้อน หรืออยู่ใต้
แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน ) คุณอาจเจอสถานการณ์ดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากที่  iPad 
พยายามควบคุมอุณหภูมิให้เป็นปกติ : 
• iPad หยุดการชาร์จ 
• หน้าจอหรี่ลง 
• หน้าจอค าเตือนเรื่องอุณหภูมิปรากฏ 
• แอปพลิเคชั่นบางตัวปิดลง 
ข้อส าคัญ : คุณอาจไม่สามารถใช้ iPad ได้ขณะที่หน้าจอค าเตือนเรื่องอุณหภูมิแสดงอยู่ หาก iPad 
ไม่สามารถท าให้อุณหภูมิภายในลดลง เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลง ย้าย 
iPad ไปยังต าแหน่งที่เย็นกว่าให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง และรอสักครู่ก่อนลองใช้ iPad อีกครั้ง 
ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ไปที ่support.apple.com/kb/HT2101 

 
 
 
 

การสนับสนุน iPad 
ข้อมูลความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนพร้อมใช้งานออนไลน์ที่www.apple.com/th/support/ipad 
ในการติดต่อ Apple ส าหรับการสนับสนุนแบบเป็นการส่วนตัว (ไม่ได้มีให้ใช้ได้ครบทุกพ้ืนที่) ให้ดูที่ 
www.apple.com/asia/support/contact 

 

รูปภาพแสดงปริมาณแบตเตอรี่ต่ าหรือข้อความ“ไม่ได้ชาร์จอยู่” ปรากฏขึ้น 
iPad มีพลังงานไฟต่ า และจ าเป็นต้องชาร์จเป็นเวลาถึงยี่สิบนาทีก่อนทึ่คุณจะสามารถใช้เครื่องได้ 
ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จ iPad ให้ดูที ่แบตเตอรี่ ทีห่น้า 33 

 

  หรือ  
 

• เมื่อก าลังชาร์จ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบ USB ที่ให้มากับ iPad หรือ
พอร์ต USB กับ Mac รุ่นล่าสุด วิธีชาร์จอย่างเร็วที่สุดคือใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า ดูที่ แบตเตอรี่ ที่
หน้า 33 

http://support.apple.com/kb/HT2101
http://www.apple.com/th/support/ipad
http://www.apple.com/asia/support/contact
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• ส าหรับความรวดเร็วในการชาร์จ ให้ปิด iPad 
• iPad อาจไม่ชาร์จหากเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของ Mac หรือ PC แป้นพิมพ์หรือฮับแบบ USB 

แบบรุ่นเก่า 
 

หาก Mac หรือ PC ของคุณไม่มีพลังงานไฟเพียงพอในการชาร์จ iPad จะปรากฏข้อความไม่ได้
ชาร์จอยู่บนแถบสถานะ ในการชาร์จ iPad ให้ถอด iPad ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และเสียบ
สายเข้ากับเต้ารับโดยใช้สาย USB และอะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบ USB ที่ให้มากับเครื่อง 

 
iPad ไม่ตอบสนองต่อการท างาน 
• iPad อาจมีแบตเตอรี่ต่ า เชื่อมต่อ iPad เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบ USB เพ่ือชาร์จ ดูที ่

แบตเตอรี่ ทีห่น้า 33 
• กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุกเป็นเวลาสองถึงสามวินาที จนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏ จากนั้นกดค้าง

ไว้ที่ปุ่มโฮม      เพ่ือบังคับให้แอปพลิเคชั่นที่คุณก าลังใช้งานอยู่ปิดลง 
• หากยังไม่ได้ผล ให้ปิด iPad จากนั้นเปิดใหม่อีกครั้ง กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งตัวเลื่อนสี

แดงปรากฏขึ้น จากนั้นลากตัวเลื่อน จากนั้นกดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งโลโก้ Apple
ปรากฏขึ้น 

• หากยังไม่ได้ผล ให้รีเซ็ต iPad กดค้างไว้ทั้งที่ปุ่มพัก/ปลุก และปุ่มโฮม      พร้อมกันอย่างน้อย
สิบวินาที จนกระท่ังโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น 

• หากหน้าจอไม่หมุนขณะที่คุณหมุน iPad ให้ถือ iPad ตั้งขึ้นตรงๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อก
หมุนหน้าจอไม่ได้ล็อกไว้ 

 

การเริ่มการท างานใหม่และรีเซ็ต iPad 
หากเครื่องท างานไม่ปกติ ให้ลองเริ่มการท างาน iPad ใหม ่บังคับปิดแอปพลิเคชั่นหรือรีเซ็ต iPad 
กำรเริ่มกำรท ำงำน iPad ใหม่ : กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น ลาก
ตัวเลื่อนเพ่ือปิด iPad ในการเปิด iPad ใหม่อีกครั้ง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งโลโก้ 
Apple ปรากฎขึ้น 

 
กำรบังคับปิดแอปพลิเคชั่น : กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก ที่ด้านบนสุดของ iPad เป็นเวลาสองถึงสาม
วินาทีจนกระท่ังตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น จากนัน้กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮมจนกระท่ังแอปพลิเคชั่นนั้นปิด 

 
หากคุณไม่สามารถปิด iPad หรือยังคงมีปัญหาคุณอาจต้องท าการรีเซ็ต iPad ควรท าการรีเซ็ต
เฉพาะก็ต่อเมื่อปิด iPad และเปิดใหม่แล้วยังไม่ช่วยแก้ไขปัญหานั้น 

 
กำรรีเซ็ต iPad : กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก และปุ่มโฮมพร้อมๆกันเป็นเวลาอย่างน้อยสิบวินาที 
จนกระท่ังโลโก ้Apple ปรากฏขึ้น 

“รหัสผ่านผิด” หรือ “iPad ถูกปิดใช้งาน” ปรากฏ  



ภ�คผนวก B แป้นพมิพน์านาชาต ิ 131 

 

หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณหรือ iPad แสดงการเตือนว่าถูกปิดใช้งาน ให้ดูที่ “iOS : รหัสผ่านผิด
ส่งผลให้เกิดหน้าจอที่ปิดใช้งานสีแดง ” ที ่support.apple.com/kb/HT1212 

 
 

“iPad ไม่รองรับอุปกรณ์เสริมนี้” ปรากฏขึ้น 
อุปกรณ์เสริมที่คุณต่อไว้อยู่อาจจะท างานไม่ได้กับ iPad ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB และตัว
เชื่อมต่อไม่มีเศษขยะติดอยู่ และให้อ่านเอกสารประกอบที่มากับอุปกรณ์นั้น 

 
แอปพลิเคชั่นไม่ข้ึนเต็มหน้าจอ 
แอปพลิเคชั่นส่วนใหญ่ส าหรับ iPhone และ iPod touch สามารถใช้กับ iPad ได ้แต่อาจไม่ใช้ 
ประโยชน์จากหน้าจอขนาดใหญ่ ในกรณีนี้ ให้แตะ   เพ่ือซูมเข้าไปบนแอปพลิเคชั่น แตะ    เพ่ือ 
ย้อนกลับไปขนาดเริ่มต้น 

 
ตรวจหาใน App Store เพ่ือดูเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่นที่ใช้เฉพาะ iPad หรือเวอร์ชั่นทั่วไปที่ใช้ได้
ส าหรับ iPhone, iPod touch และ iPad 

 
แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่ปรากฏขึ้น 
หาก iPad ได้จับคู่ไว้กับแป้นพิมพ์บลูทูธ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะไม่ปรากฏขึ้น ในการให้แป้นพิมพ์บน 
หน้าจอปรากฏ ให้กดแป้น Eject บนแป้นพิมพ์บลูทูธ คุณสามารถท าให้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
ปรากฏขึ้นไดด้้วย โดยเลื่อนแป้นพิมพ์บลูทูธออกห่างจากระยะหรือปิดแป้นพิมพ์บลูทูธ 

 
การส ารองข้อมูล iPad 
คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพ่ือส ารองข้อมูล iPad อัตโนมัติได ้หากคุณเลือกที่จะส ารอง 
ข้อมูลอัตโนมัติโดยใช้ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes ให้ส ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยได ้แต ่
คุณสามารถใช้ iTunes เพ่ือส ารองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตัวเองได้ 

 
กำรส ำรองข้อมูลด้วย iCloud 
iCloud จะส ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติไปยัง iPad ทุกวันโดยอาศัย Wi-Fi เมื่อถูกเชื่อมต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟและถูกล็อก วันที่และเวลาของข้อมูลส ารองล่าสุดจะแสดงรายการที่ด้านล่างสุดของ
หน้าจอ เนื้อท่ีเก็บข้อมูลและข้อมูลส ารอง โดย iCloud จะส ารองข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้ : 
• เพลง รายการทีวี แอปพลิเคชั่น และหนังสือที่ซ้ือ 
• รูปภาพและวิดีโอในม้วนฟิล์มของคุณ 
• การตั้งค่าของ iPad 
• ข้อมูลแอปพลิเคชั่น 
• การจัดระเบียบหน้าจอเริ่มต้นและแอปพลิเคชั่น 
• ข้อความ 

http://support.apple.com/kb/HT1212
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หมายเหตุ : การส ารองข้อมูลเพลงที่ซื้ออาจใช้ไม่ได้ครบทุกพ้ืนที ่และรายการทีวีไม่มีให้ใช้ได้ครบทุก
พ้ืนที ่

 
หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานข้อมูลส ารองของ iCloud ตอนที่คุณตั้งค่า iPad ของคุณครั้งแรก คุณ
สามารถเปิดได้ในการตั้งค่าของ iCloud เมื่อคุณเปิดใช้ข้อมูลส ารอง iCloud บน iPad ซึ่งจะส ารอง
ข้อมูลอัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์เมื่อเชื่อมข้อมูลกับ iTunes 

 
กำรเปิดส ำรองข้อมูลใน iCloud : ไปที ่การตั้งค่า > iCloud และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และ
รหัสผ่านหากต้องการ ไปทีเ่นื้อท่ีเก็บข้อมูลและข้อมูลส ารอง จากนั้นเปิดส ารองข้อมูลใน iCloud 

กำรส ำรองข้อมูลทันที : ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลส ารอง จากนั้น
แตะส ารองข้อมูลเดี๋ยวนี้ 

 
กำรจัดกำรข้อมูลส ำรองของคุณ : ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลส ารอง
จากนั้นแตะ จัดการที่จัดเก็บข้อมูล แตะที่ชื่อ iPad ของคุณ 

 
กำรเปิดหรือปิดกำรส ำรองข้อมูลของอัลบั้มม้วนฟิล์ม : ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บ
ข้อมูลและข้อมูลส ารอง จากนั้นแตะ จัดการที่จัดเก็บข้อมูล แตะที่ชื่อ iPad จากนั้นเปิดหรือปิด
ส ารองข้อมูลม้วนฟิล์ม 

 
 
 

กำรดูอุปกรณ์ที่ส ำรองข้อมูล : ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลส ารอง 
จากนั้นแตะ จัดการที่จัดเก็บข้อมูล 

 
กำรหยุดกำรส ำรองข้อมูลใน iCloud : ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูล
ส ารองจากนั้นปิด ส ารองข้อมูลใน iCloud 

 
เพลงที่ไม่ได้ซื้อจาก iTunes จะไม่ถูกส ารองข้อมูลใน iCloud คุณจ าเป็นต้องใช้ iTunes เพ่ือกู้คืน
และส ารองข้อมูลเนื้อหา ดูที ่การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ทีห่น้า 16 

 
ข้อส าคัญ : ข้อมูลส ารองส าหรับเพลงหรือรายการทีวีที่ซื้อนั้นไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพ้ืนที่ รายการซื้อ
ก่อนหน้านี้อาจไม่มีบริการ หากไม่มีอยู่ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks แล้ว 
เนื้อหาที่ซ้ือ เช่นเดียวกับเนื้อหาการกระจายรูปภาพ จะไม่มีผลต่อที่จัดเก็บ 5 กิกะไบต์ใน iCloud 
ของคุณ 
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กำรส ำรองข้อมูลด้วย iTunes 
iTunes จะสร้างข้อมูลส ารองของรูปภาพในอัลบั้มม้วนฟิล์มหรือรูปภาพที่บันทึก และส ารองข้อมูล
ของข้อความตัวอักษร โน้ต รายการโปรดของคุณ การตั้งค่าเสียง และอ่ืนๆ ไฟล์สื่ออ่ืนๆ เช่น เพลง 
และรูปภาพบางรูป จะไม่ถูกส ารองข้อมูล แต่สามารถกู้คืนได้ด้วยการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes 

 
เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ที่คุณปกติใช้เชื่อมข้อมูล iTunes จะสร้างข้อมูลส ารองในแต่
ละครั้งที่คุณ : 

• เชื่อมข้อมูลกับ iTunes : iTune เชื่อมข้อมูล iPad ในแต่ละครั้ งที่คุณเชื่อมต่อ  iPad กับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ iTunes จะไม่ส ารองข้อมูล iPad โดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ได้ก าหนดค่าการ
เชื่อมข้อมูลไว้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ดูที ่การเชื่อมข้อมูลกับiTunesทีห่น้า 16 

• การอัปเดตหรือกู้คืน iPad : iTune จะส ารองข้อมูลของ iPad โดยอัตโนมัติก่อนการอัปเดตและกู้
คืน 

iTunes ยังสามารถเข้ารหัสข้อมูลส ารองของ iPad เพ่ือปกป้องข้อมูลของคุณได้ด้วย 
กำรเข้ำรหัสข้อมูลส ำรองของ iPad :เลือก “เข้ารหัสข้อมูลส ารองของ iPad” ในบานหน้าต่าง 
เนื้อหาสรุปของ iTunes 

 
กำรกู้คืนไฟล์และกำรตั้งค่ำของ iPad : เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ที่คุณปกติใช้เชื่อมข้อมูล
เลือก iPad ในหน้าต่าง iTunes แล้วคลิก กู้คืน ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป 
ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อมูลส ารอง ให้ไปที ่support.apple.com/kb/HT1766 

 
 
 
 

กำรลบข้อมูลส ำรองของ iTunes ออก 
คุณสามารถลบข้อมูลส ารองของ iPad ออกจากรายการข้อมูลส ารองใน iTunes ได้ คุณอาจ
ต้องการท าเช่นนี้ ยกตัวอย่าง หากข้อมูลส ารองสร้างข้ึนบนคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น 

 
กำรลบข้อมูลส ำรองออก: 

1 ใน iTunes ให้เปิดการตั้งค่า iTunes 
• Mac :เลือก iTunes > การตั้งค่า 
• Windows : เลือก แก้ไข > การตั้งค่า 

2 คลิก อุปกรณ ์(iPad ไมจ่ าเป็นต้องเชื่อมต่อ) 
3 เลือกข้อมูลส ารองที่คุณต้องการลบออก จากนั้นคลิก ลบข้อมูลส ารอง 
4 คลิก ลบ เพ่ือยืนยันว่าคุณต้องการลบข้อมูลส ารองที่เลือกออก จากนั้นคลิก ตกลง 

 
 

http://support.apple.com/kb/HT1766
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การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPad 
คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของ iPad ในการตั้งค่าหรือโดยการใช้ iTunes ได ้คุณยังสามารถลบ 
ข้อมูล iPad จากนั้นใช้ iCloud หรือ iTunes เพ่ือกู้คืนข้อมูลส ารองได้ด้วย 
ข้อมูลที่ลบจะไม่สามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ iPad ได้อีกต่อไป แต่ไม่ได้ลบออกจาก iPad 
ส าหรับข้อมลูเกี่ยวกับการลบเนื้อหาและการตั้งค่าท้ังหมด ให้ดูที ่การรีเซ็ต ทีห่น้า 117 

 
กำรอัปเดต iPad 
คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์บน iPad ในการตั้งค่าหรือโดยการใช้ iTunes ได ้
กำรอัปเดตไร้สำยบน iPad : ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ซอฟต์แวร์อัปเดต โดยที่ iPad จะ
ตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ 

 
กำรอัปเดตซอฟต์แวร์ใน iTunes : iTunes จะตรวจสอบหาอัปเดตของซอฟต์แวร์ที่มีในแต่ละ
ครั้งทีคุ่ณเชื่อมข้อมูลของ iPad โดยใช้ iTunes ดูที ่การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ทีห่น้า 16 
ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ iPad ให้ไปที ่
support.apple.com/kb/HT4623 

 
กำรกู้คืน iPad 
คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพ่ือกู้คืนข้อมูลส ารองของ iPad ได ้
กำรกู้คืนจำกข้อมูลส ำรองของ iCloud : รีเซ็ต iPad เพ่ือลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมด ลงชื่อ
เข้าใช้ 
iCloud และเลือก กู้คืนจากข้อมูลส ารอง ใน ตัวช่วยเหลือการตั้งค่า ดูที ่การรีเซ็ต ทีห่น้า 117 
กำรกู้คืนจำกข้อมูลส ำรองของ iTunes : เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ที่คุณปกติใช้เชื่อมข้อมูล 
เลือก iPad ในหน้าต่าง iTunes และคลิก กู้คืน ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป 

 
 

เมื่อกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เป็น iPad ใหม่ หรือกู้คืนเพลง วิดีโอ ข้อมูล
แอปพลิเคชั่น และเนื้อหาอ่ืนๆ จากข้อมูลส ารองได ้
ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad ให้ไปที ่
support.apple.com/kb/HT1414 

 
การส่ง รับ หรือดูอีเมล 
หาก iPad ไม่สามารถส่งหรือรับอเีมล หรือดูสิ่งที่แนบมากับอีเมลได ้ให้ลองปฏิบัติตามข้ันตอนดัง 
ต่อไปนี้ 

 
 
 

http://support.apple.com/kb/HT4623
http://support.apple.com/kb/HT1414
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ไม่สำมำรถส่งอีเมลได้ 
• ปิด iPad จากนั้นเปิดขึ้นอีกครั้ง กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก เป็นเวลาสองถึงสามวินาที จนกระทั่งตัว

เลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น จากนั้นลากตัวเลื่อน จากนั้นกดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งโลโก้ 
Apple ปรากฏขึ้น 

• ในการตั้งค่า ให้ไปที่ Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเลือกบัญชีที่คุณพยายามจะใช้ แตะ ข้อมูลบัญชี 
จากนั้นแตะ SMTP ใต้เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก คุณสามารถตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP เพ่ิมเติม หรือ
เลือกจากบัญชีเมลอ่ืนบน iPad ได้ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการ
ก าหนดค่า 

• ตั้งค่าบัญชีเมลของคุณโดยตรงบน iPad แทนที่จะเชื่อมข้อมูลนั้นจาก iTunes ไปที่ การตั้งค่า > 
Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะ เพ่ิมบัญชี จากนั้นป้อนข้อมูลบัญชีของคุณ หาก iPad ไม่สามารถระบุ
ต าแหน่ งการตั้ งค่ าของผู้ ให้บริ การของคุณเมื่ อคุณป้อนที่ อยู่ อี เมลของ คุณ ให้ ไปที่
support.apple.com/kb/HT4810 ส าหรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าบัญชีของคุณ 

ส าหรับข้อมูลแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติม ไปที ่www.apple.com/th/support/ipad 
 

ไม่สำมำรถรับอีเมล 
• ปิด iPad แล้วเปิดขึ้นอีกครั้ง กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก เป็นเวลาสองถึงสามวินาที จนกระทั่งตัว

เลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น จากนั้นลากตัวเลื่อน จากนั้นกดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งโลโก้ 
Apple ปรากฏขึ้น 

• หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งหรือมากกว่านั้นในการตรวจสอบบัญชีอีเมลเดียวกัน อาจเกิดล็
อกกันขึ้น ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ไปที ่support.apple.com/kb/TS2621 

• ตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณโดยตรงบน iPad แทนที่จะเชื่อมข้อมูลนั้นจาก iTunes ไปที่ การตั้งค่า > 
Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะ เพ่ิมบัญชี จากนั้นป้อนข้อมูลบัญชีของคุณ หาก iPad ไม่สามารถระบุ
ต าแหน่ งการตั้ งค่ าของผู้ ให้บริ การของคุณเมื่ อคุณป้อนที่ อยู่ อี เมลของ คุณ ให้ ไปที่
support.apple.com/kb/HT4810 ส าหรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าบัญชีของคุณ 

• หากคุณมี iPadรุ่น Wi-Fi + cellular ให้ปิด Wi-Fi เพ่ือให้ iPad เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน
เครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ไปที ่การตั้งค่า > Wi-Fi จากนั้นปิด Wi-Fi 

ส าหรับข้อมูลแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติม ให้ไปที ่www.apple.com/th/support/ipad 
 

ไม่สำมำรถดูสิ่งที่แนบมำกับอีเมลได้ 
• ดูไฟล์ที่แนบ : แตะสิ่งที่แนบเพื่อเปิดขึ้นใน Quick Look คุณอาจจ าเป็นต้องรอสักครู่ขณะที่ดาวน์

โหลดก่อนที่จะด ู
• บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอที่แนบ : แตะสิ่งที่แนบเพ่ือเปิดขึ้นใน Quick Look คุณอาจจ าเป็นต้องรอ

สักครู่ขณะที่ดาวน์โหลดก่อนที่จะดู 
Quick Look รองรับเอกสารประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ : 
• .doc, .docx หมายถึง Microsoft Word 

http://support.apple.com/kb/HT4810
http://www.apple.com/th/support/ipad/?cid=acs%3A%3Aipad4userguide&amp;cp=acs%3A%3Aipad4userguide
http://support.apple.com/kb/TS2621
http://support.apple.com/kb/HT4810
http://www.apple.com/th/support/ipad/?cid=acs%3A%3Aipad4userguide&amp;cp=acs%3A%3Aipad4userguide
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• .htm, .html หมายถึง หน้าเว็บ 
• .key หมายถึง Keynote 
• .numbers หมายถึง Numbers 
• .pages หมายถึง Pages 
• .pdf หมายถึง แสดงตัวอย่าง Adobe Acrobat 
• .ppt, .pptx หมายถึง Microsoft PowerPoint 
• .rtf หมายถึง รูปแบบข้อความเข้ารหัสแอสกี 
• .txt หมายถึง ข้อความ 
• .vcf หมายถึง ข้อมูลรายชื่อ 
• .xls, .xlsx หมายถึง Microsoft Excel 
ส าหรับข้อมูลแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติม ให้ไปที ่www.apple.com/th/support/ipad 

 
เสียง เพลง และวิดีโอ 
หาก iPad ไม่มีเสียงหรือไม่สามารถเล่นวิดีโอได ้ให้ลองปฏิบัติตามข้ันตอนเหล่านี้ 

 
ไม่มีเสียง 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล าโพงของ iPad ไม่มีอะไรบดบังอยู่ 
• ให้แน่ใจว่า ปุ่มด้านข้างไม่ได้ตั้งไว้ที่เงียบ ดูที ่ปุ่มความดังเสียงและสวิตช์ด้านข้าง ทีห่น้า 10 

• หากคุณใช้ชุดหูฟังอยู่ ให้ถอดออก แล้วต่อเข้าใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ดันปลั๊กเข้า
ไปจนสุด 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่มความดังเสียงไม่ได้หมุนปิดลงจนสุด 
• เพลงบน iPad อาจถูกหยุดพักอยู่ หากคุณใช้ชุดหูฟังกับปุ่มเล่น ลองกดปุ่มเล่นเพ่ือให้เล่นต่อ หรือ

จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ เพลง จากนั้นแตะ 
• ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าการจ ากัดความดังเสียงแล้ว ในการตั้งค่า ให้ไปที่ เพลง > การจ ากัดความดัง

เสียง 
• หากคุณใช้ช่องต่อเสริมของสัญญาณออกของแท่นวางของ iPad อยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ

เปิดล าโพงภายนอกหรือสเตอริโอแล้ว และได้เสียบปลั๊กและท างานอย่างถูกต้อง ใช้ตัวควบคุม
ความดังเสียงของล าโพงภายนอกหรือสเตอริโอ ไม่ใช่ของ iPad 

 
• หากคุณใช้แอปพลิเคชั่นที่ท างานกับ AirPlay อยู่ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ AirPlay ที่คุณส่งเสียงไป

ให้ ว่าได้เปิดไว้อยู่และเปิดความดังเสียง หากคุณต้องการฟังเสียงผ่านล าโพง iPad ให้แตะ   แล้ว
เลือกจากรายการ 

 
เพลง วิดีโอ หรือรำยกำรอื่นไม่เล่น 
เพลง วิดีโอ หนังสือเสียง หรือพ็อดคาสท์เหล่านี้อาจเข้ารหัสในรูปแบบที่ iPad ไม่รองรับ ส าหรับ
ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ รู ป แ บ บ ข อ ง ไ ฟ ล์ เ สี ย ง แ ล ะ วิ ดี โ อ ที่  iPad ร อ ง รั บ  ไ ป ที่

http://www.apple.com/th/support/ipad/?cid=acs%3A%3Aipad4userguide&amp;cp=acs%3A%3Aipad4userguide
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www.apple.com/asia/ipad/specs 
 

หาก iPad ไม่รองรับเพลงหรือวิดีโอในคลัง iTunes ของคุณ คุณอาจสามารถเปลี่ยนรูปแบบให้เป็น
แบบที่ iPad รองรับได้ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้ iTunes บน Windows เพ่ือแปลงไฟล์ WMA ที่
ไม่ได้ป้องกันไว้ไปเป็นรูปแบบที่ iPad รองรับ ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้เปิด iTunes แล้วเลือกวิธีใช้ 
> วิธีใช้ iTunes 

 
ไม่มีภำพหรือเสียงขณะใช้ AirPlay 
ส าหรับส่งวิดีโอหรือเสียงไปที่อุปกรณ์ AirPlay เช่น Apple TV, iPad เป็นต้น และอุปกรณ์AirPlay 
จ าเป็นต้องถูกเชื่อมต่อกันอยู่ในเครือข่ายไร้สายเดียวกัน หากคุณไม่เห็นปุ่ม   iPad ไม่ได้เชื่อมต่อกับ
เครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับอุปกรณ์ AirPlay หรือแอปพลิเคชั่นที่คุณก าลังใช้ไม่รองรับ AirPlay 

• ขณะที่ส่งเสียงหรือภาพไปที่อุปกรณ์ AirPlay อยู่นั้น iPad จะไม่แสดงภาพหรือเล่นเสียง ในการ
น าทางเนื้อหาไปยัง iPad และยกเลิกการเชื่อมต่อ iPad จากอุปกรณ ์AirPlay ให้แตะ          
แล้วเลือก iPad ในรายการ 

• บางแอปพลิเคชั่นเล่นเฉพาะเสียงผ่านทาง AirPlay หากภาพวิดีโอไม่ท างาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
แอปพลิเคชั่นที่คุณก าลังใช้อยู่รองรับทั้งเสียงและภาพ 

• หาก Apple TV ได้ตั้งรหัสผ่านบังคับไว้ คุณต้องป้อนรหัสบน iPad หากถามเพ่ือใช้งาน AirPlay 
• ให้แน่ใจว่า ล าโพงบนอุปกรณ์ AirPlay เปิดอยู่และเปิดเสียงดังไว้ หากคุณจะใช้ Apple TV ให้

แน่ใจว่า แหล่งสัญญาณเข้าของทีวีได้ตั้งเป็น Apple TV ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่มความดังบน 
iPad เปิดให้ดังขึ้นไว้อยู่ 

• ขณะที ่iPad ก าลังถ่ายทอดด้วย AirPlay เครื่องต้องต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อยู่เสมอ หากคุณขยับ 
iPad ออกนอกระยะ การเล่นจะหยุดลง 

• อาจจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีหรือมากกว่านั้นส าหรับให้เริ่มเล่นขณะใช้ AirPlay ขึ้นอยู่กับ
ความเร็วของเครือข่ายของคุณ 

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ AirPlay ให้ไปที ่support.apple.com/kb/HT4437 
 
 
 
 
 

ไม่มีภำพปรำกฏบนทีวีหรือเครื่องฉำยท่ีต่อกับ iPad 
เมื่อคุณต่อ iPad ไปที่ทีวีหรือเครื่องฉายภาพโดยใช้สายเคเบิล USB หน้าจอที่ต่อนั้นจะแสดงภาพ
หน้าจอของ iPad อย่างอัตโนมัติ บางแอปพลิเคชั่นอาจรองรับการใช้หน้าจอภายนอกเป็นจอภาพ
หน้าจอที่สอง เช็คการตั้งค่าและเอกสารของแอปพลิเคชั่นนั้น 

• ในดูวิดีโอแบบ HD ในความละเอียดสูง ให้ใช้อะแดปเตอร์ AV แบบดิจิตอลของ Apple หรือสาย

http://www.apple.com/asia/ipad/specs
http://support.apple.com/kb/HT4437
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เคเบิลแบบคอมโพแนนต์ 

• ให้แน่ใจว่า ปลายทั้งสองข้างของสายเคเบิลวิดีโอต่ออยู่  และใช้สายเคเบิลที่รองรับให้ใช้งาน หาก 
iPad ต่อกับกล่องสลับสัญญาณ AV หรือเครื่องรับสัญญาณ ให้ลองต่อเครื่องโดยตรงไปที่ทีวี 
หรือเครื่องฉายภาพแทน 

• ให้แน่ใจว่า ได้เลือกสัญญาณภาพเข้าของทีวีของคุณอย่างถูกต้อง เช่น HDMI หรือสัญญาณภาพ
แบบคอมโพเนนต์ 

• หากไม่มีภาพปรากฏขึ้น ให้กดปุ่มโฮม แล้วถอดสายเคเบิลและต่อใหม่ และลองอีกครั้ง 
 

iTunes Store และ App Store 
ในการใช้ iTunes Store หรือ App Store ต้องให ้iPad เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดูที ่การเข้าใช้เครือ 
ข่าย Wi-Fi ทีห่น้า 110 

 
iTunes Store หรือ App Store ไม่สำมำรถใช้งำนได้ 
ในการซื้อเนื้อหาจาก iTunes Store หรือ App Store คุณจ าเป็นต้องใช้ Apple ID คุณสามารถตั้ง
ค่า Apple ID บน iPad ได้ ไปที่ การตั้งค่า > iTunesStore และ App Store จากนั้นแตะ ลงชื่อ
เข้าใช้ 

 
คุณยังสามารถตั้งค่า Apple ID บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเปิด iTunes และเลือก Store > สร้าง
บัญชี 
หมายเหตุ : iTune Store และ App Store ไม่มีให้ใช้ได้ในบางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภ�คผนวก B แป้นพมิพน์านาชาต ิ 139 

 

 
 
 

การเรียนรู้เพ่ิมเติม บริการ และการสนับสนุน 
ตารางต่อไปนี้อธิบายแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ บริการ และการ
สนับสนุนของ iPad 
 

ในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ ปฏิบัติดังนี้ 
กำรใช้ iPad อย่ำงปลอดภัย ดูที่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ส าคัญ ที่หน้า 125 
iPad กับกำรบริกำรและควำมช่วยเหลือ
เกร็ดควำมรู้ ห้องแสดงควำมคิดเห็น และ
รำยกำรดำวน์โหลดต่ำงๆของซอฟต์แวร์จำก 
Apple 

ไปที่ www.apple.com/th/support/ipad 
 

ข้อมูลล่ำสุดเกี่ยวกับ iPad ไปที่ www.apple.com/asia/ipad 
กำรจัดกำรบัญชี Apple ID ของคุณ ไปที่ appleid.apple.com/th 
กำรใช้ iCloud ไปที่ www.apple.com/asia/support/icloud 
กำรใช้ iTunes เปิด iTunes และเลือกวิธีใช้ > วิธีใช้ iTunes ส าหรับ

โปรแกรมการสอน  iTunes  ออนไลน์ (ไม่มีให้ใช้ได้ครบา
ทุกพ้ืนที่) ให้ไปที่
www.apple.com/asia/support/itunes/ 

กำรใช้แอปพลิเคชั่น iOS ของ Apple ไปที่ www.apple.com/asia/support/ios 
กำรค้นหำหมำยเลขประจ ำเครื่องหรือ IMEI 
ของ iPad ของคุณ 
 

คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจ าเครื่องหรือ
International Mobile Equipment Identity 
IMEI) ของ iPad ของคุณได้บนกล่องใส่ iPad หรือดู
บน iPad โดยเลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ
ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ไปที่
support.apple.com/kb/ht4061 
 

กำรรับบริกำรกำรประกัน ล าดับแรกให้ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือนี้ จากนั้นไปที่ 
 www.apple.com/th/support/ipad 

กำรดูข้อมูลระเบียบข้อบังคับของ iPad บน iPad ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > 
ทางกฎหมาย > กฎเกณฑ์ 

บริกำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ ไปที่  www.apple.com/asia/ 
batteries /replacements.html 

กำรใช้ iPad ในกำรท ำงำนแบบองค์กร  
www.apple.com/asia/ipad/business/ 

 

http://www.apple.com/th/support/ipad
http://www.apple.com/asia/ipad
http://appleid.apple.com/
http://www.apple.com/asia/support/icloud/
http://www.apple.com/asia/support/itunes/
http://www.apple.com/asia/support/ios
http://support.apple.com/kb/ht4061
http://www.apple.com/asia/batteries/replacements.html
http://www.apple.com/asia/ipad/business/
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ในกำรเรียนรู้เกี่ยวในการเรียนรู้เก่ียวกับ ปฏิบัติดังนี ้



 

 

 

ข้อมูลการก าจัดและรีไซเคิล 
ต้องก าจัด iPad ของคุณให้ถูกหลักตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น เพราะ iPad มี 
แบตเตอรี่ จึงต้องก าจัด iPad แยกจากขยะในครัวเรือน หาก iPad ของคุณหมดอายุการใช้งาน ให้
ติดต่อ Apple หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของคุณเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการรีไซเคิลต่างๆ 
ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการรีไซเคิลของ Apple ให้ไปที ่
www.apple.com/asia/recycling 

 
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPad ควรเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่
ไดร้ับอนุญาตจาก Apple เท่านั้นและต้องน ามารีไซเคิลหรือก าจัดแยกจากขยะในครัวเรือน ส าหรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลและเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ 
www.apple.com/asia/batteries/replacements.html 
ประสิทธิภาพของที่ชาร์จแบตเตอรี่ 
 
 
 
Türkiye 
TürkiyeCumhuriyeti:EEEYönetmelig  ineUygundur. 

 
 

 
 

สหภาพยุโรปาข้อมูลเกี่ยวกับการก าจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ 
 
 

สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นาาผลิตภัณฑ์ของคุณ
และ/หรือแบตเตอรี่ของเครื่องควรก าจัดแยกจากขยะในครัวเรือนาาเมื่อผลิตภณัฑ์นี้หมดอายุการใช้
งานให้าน าไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นก าหนดการแยกการก าจัดและการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติาและท าให้มั่นใจว่าการน า
กลับมาใช้ใหม่นั้นจะปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

BC 

http://www.apple.com/asia/recycling
http://www.apple.com/asia/batteries/replacements.html


 

                —                                Le symbole ci-dessus signifieque, 
conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jetervotre produit et/ou 
sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsquece produit arrive en fin de vie, 
apportez-le à un point de collecte désigné parles autorités locales. La collecte séparée 
et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à 
préserver les ressourcesnaturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger 
la santé humaineet l’environnement. 

Europa  ische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte 
Symbolweist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete 
Batterieden geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom 
Hausmüllgetrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung 
beieiner offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recyclingwerden 
die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beimRecycling des Produkts 
und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von  Gesundheit und Umwelt 
eingehalten werden. 

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significache, 
in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteriadovrebbero 
essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando ilprodotto diventa 
inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalleautorità locali. La raccolta 
separata e il riciclaggio del prodotto e/o dellasua batteria al momento dello 
smaltimento aiutano a conservare le risorse  naturali           e assicurano che il riciclaggio 
avvenga nel rispetto della salute umana edell’ambiente. 

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder 
attprodukten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser intefår kastas 
tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måsteden tas till en 
återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom attlåta den uttjänta 
produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinninghjälper du till att spara 
naturresurser och skydda hälsa och miljö. 

 Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem 

 
 
 
 
 
 



 

 O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadasno lixo 
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria,faça-o de acordo 
com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações  sobre o programa de 
reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone deinformações, visite 
www.apple.com/br/environment. 

  

Appleกับสิ่งแวดล้อม 
ทีA่ppleา เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจาก 
การด าาเนินงานและผลิตภัณฑข์องเราาส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมให้ไปที่ 
www.apple.com/asia/environment 
 

 Apple Ine. 
© 2012 Apple Ine. สงวนลิขสิทธิ ์

Apple หรือสัญลักษณ์
Apple,AirPlay,AirPort,AirPortExpress,Air 
PortExtreme,Aperture,AppleTV,FaceTime,Finde
r,iBooks,iCal,iPhone,iPhoto,iPod,iPodtouch,iSight,
iTunes,i Tune s Extras,Keynote,Mac,MacOS,Num
bersOSX,Pages,Photo 
Booth,Safari,Siri,SmartCover,Spotlightและ
TimeCapsuleเป็นเครื่องหมายการค้าของAppleInc.ที่
จดทะเบียนในาสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
AirPrint,EarPods,Flyover,Guided Access, 
iMessageและMulti-Touchเป็นเครื่องหมายการค้า
ของAppleInc. 

AppleStore,Genius,iAd,i C l oud ,iTunesExtras,iT
unesPlusและiTunesStoreเป็นเครื่องหมายบริการ
ของAppleInc.ที่จดทะเบยีนในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นๆ 
AppStore,iBookstoreและiTunesMatch
เป็นเครื่องหมายบริการของAppleInc. 
AdobeและPhotoshopเป็นเครื่องหมายการค้าา
หรือาเครื่องหมายการค้าที่ข้ึนทะเบียนของ
AdobeSystemsาIncorporatedใน
สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืน่ๆ 

 

สัญลักษณ์ประโยคและสัญลักษณ์าBluetooth®
เป็นเครื่องหมายการค้าที่ข้ึนทะเบยีนของ
BluetoothSIG,Inc.ซึ่งาบริษัทAppleInc.ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ 
iOSเปน็เครือ่งหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้
ที่ข้ึนทะเบยีนาของCiscoในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆซึ่งใช้ภายาใต้ใบอนุญาต 
บางแอปพลิเคชั่นอาจไม่มีให้บริการครบทุกพ้ืนที่
แอปพลิเคชั่นท่ีมีาใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้
เนื้อหาต่าง ๆมีพร้อมให้บริการในiTunes ช่ือต่าง ๆ
ที่มีใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆที่มีการกล่าวถึงใน
ที่น้ีาอาจเป็นาเครื่องหมายการค้าของบริษัท
นั้นๆ 
การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้าข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็น
การรับรองหรือแนะน าแต่ประการใดาAppleไม่
รับผิดชอบในเร ื่องประสิทธิภาพหรอืการใช้งาน 
ผลิตภณัฑ์เหล่านี้าความเข้าใจาข้อตกลงาหรือการ
ประกันทุกอย่างาหากมาีจะเกิดขึน้โดยตรงระหว่าง
ผู้ขายและผู้ใช้ผลิตภัณฑเ์ท่านั้นไดม้ีความพยายาม
ทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในคู่มือนี้มีาความ
ถูกต้องแม่นย าาา Appleาไมร่ับผิดชอบต่อ
ข้อผิดพลาดในการพมิพห์รือทางเสมยีน 
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http://www.apple.com/br/environment
http://www.apple.com/asia/environment

