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พืน้ ฐานและเทคนิคการใช้งาน
- การเปิ ดเครื่อง
กดปุ่ ม Power ด้านมุมบนขวาของเครื่ องค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จะใช้เวลาเล็กน้อยในการบูตเครื่ อง
ให้ระบบพร้อมใช้งาน
กดปุ่ ม Power ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

- การปิ ดเครื่อง
กดปุ่ ม Power ด้านบนขวาของเครื่ องค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นแตะบนข้อความ Slide to power off ที่
ปรากฏอยูด่ า้ นบนของหน้าจอ แล้วลากไปทางด้านขวา หน้าจอจะดับลง แต่ถา้ ต้องการยกเลิกการปิ ดเครื่ อง
ให้แตะไปที่ Cancel ที่อยูด่ า้ นล่างของหน้าจอ
1. กดปุ่ ม Power ค้างไว้
2. แตะแล้วลากไปทางขวา

3. แตะที่ Cancel ถ้าต้องการยกเลิก
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- การล็อคหน้ าจอ
กดปุ่ ม Power 1 ครั้ง ก็จะเข้าสู่โหมด Sleep หรื อปิ ดหน้าจอชัว่ คราวได้ทนั ที

- การปลดล็อคหน้ าจอ
สามารถทาได้ 2 แบบ คือ กดที่ปมุ่ Power ที่อยูด่ า้ นบนเครื่ อง หรื อกดที่ปุ่มวงกลมที่เป็ นปุ่ ม Home
ด้านหน้าเครื่ อง จากนั้นแตะที่ Slide to Unlocked แล้วเลื่อนไปทางด้านขวาของหน้าจอ เท่านี้ก็จะเข้าสู่ระบบ
เพือ่ ใช้งานไปตามปกติ แต่ถา้ ในกรณี ที่มีการตั้งรหัสสาหรับการเข้าหน้าจอเอาไว้ ก็จะแสดงขึ้นหลังจากที่
Unlocked หน้าจอเสร็ จแล้ว

2. แตะแล้วเลื่อนไปทางขวา
1. กดปุ่ ม Home

เมื่อเอียงเครื่ องไปมา ภาพแบ็คกราวน์จะเลื่อนไปตามมุมมองต่างๆ ของตัวเครื่ อง ซึ่งในหน้าจอนี้
คุณสามารถ

- ปลดล็อค แตะบนหน้าจอที่ตาแหน่งใดก็ได้ แล้วลากนิ้วไปทางขวาเพือ่ ปลดล็อคและเริ่ มใช้งาน
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- เปิ ดดูการแจ้ งเตือน แตะด้านบนของหน้าจอแล้วลากลงมา เพือ่ ดูรายการแจ้งเตือน

- เปิ ด Control Center แตะด้านล่างของหน้าจอแล้วลากขึ้นไป เพือ่ ปรับแต่งการใช้งานต่างๆ

เมื่อต้องการปิ ดเสียงทั้งหมดของ iPad สามารถเลื่อนสวิตซ์ Silent/Ring ด้านข้างซ้ายของตัวเครื่ อง
เมื่อเสียงถูกปิ ดจะเห็นเป็ นแถบสีสม้ และหน้าจอจะเห็นรู ประฆังที่มีขีดพาดผ่าน ถ้าเลื่อนสวิตซ์เปิ ดเสียงจะมี
รู ประฆังขึ้นที่หน้าจอ
การปรับระดับความดังของเสียง ทาได้ดว้ ยการกดปุ่ ม + เพือ่ เพิม่ เสียง หรื อกดปุ่ ม – เพือ่ ลดเสียง
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ปุ่ มลดเสียง
ปุ่ มสวิตซ์ Silent/Ring
ปุ่ มเพิม่ เสียง

ปุ่ ม Home จะอยูด่ า้ นล่างของหน้าจอ ทุกครั้งที่กดปุ่ ม Home ไม่วา่ จะอยูท่ ี่แอพพลิเคชันใด จะ
ย้อนกลับมาที่หน้าจอหลักเสมอ

หน้าจอ Home คือหน้าจอหลักของ iPad ประกอบด้วยไอคอนและโฟลเดอร์ของแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ
ซึ่งมีได้หลายหน้า และสามารถเลื่อนดูแต่ละหน้าได้ดว้ ยการแตะบนหน้าจอแล้วปั ดนิ้วไปทางซ้ายหรื อขวา
ด้านล่างของหน้าจอ Home เรี ยกว่า ด็อค (Dock) เป็ นพื้นที่พเิ ศษสาหรับวางแอพพลิเคชัน่ ที่ใช้งาน
บ่อย โดยวางได้สูงสุด 6 ไอคอน
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ไอคอนต่างๆ

ด็อค (Dock)

ไอคอนและโฟลเดอร์ในหน้า Home สามารถย้ายตาแหน่งได้อย่างอิสระ
1. แตะบนไอคอนหรื อโฟลเดอร์คา้ งไว้ประมาณ 1 วินาที ไอคอนหรื อโฟลเดอร์น้ นั จะขยับไปมา
2. แตะแล้วลากไอคอนหรื อโฟลเดอร์ไปยังตาแหน่งใหม่ในหน้าจอเดียวกัน
ด้านซ้ายหรื อขวา เพือ่ ย้ายไปวางที่หน้าอื่นๆ เสร็ จแล้วกดปุ่ ม Home 1 ครั้ง

1. แตะค้าง

2. ลากไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ

หรื อไปที่ขอบของ

3. วาง
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- เพิม่ ไอคอนเข้ ามาไว้ ในด็อค
ให้แตะไอคอนที่อยูบ่ นหน้าจอค้างไว้ แล้วลากมาวางในพื้นที่ของด็อค

1. แตะค้าง

2. ลากไปวางบนพื้นที่ด็อค

3. วางไอคอน

- ย้ ายไอคอนออกจากด็อค
ให้แตะไอคอนบนด็อคค้างไว้ แล้วลากมาวางในพื้นที่วา่ งของหน้าจอ เมื่อวางเรี ยบร้อยแล้ว ให้กด
ปุ่ ม Home 1 ครั้ง

1. แตะค้าง

2. ลากไปวางบนพื้นที่วา่ ง

3. วางไอคอนบนหน้าจอ
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- สร้ างโฟลเดอร์ ใหม่
1. แตะบนไอคอนใดๆ ค้างไว้ จากนั้นลากไอคอนไปทับไอคอนอื่น
2. โฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้นและตั้งชื่อให้อตั โนมัติ สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้
3. แตะพื้นที่วา่ งนอกโฟลเดอร์ แตะลากไอคอนอื่นมาวางเพิม่ ในโฟลเดอร์ได้

1. แตะไอคอนค้างไว้

2. ลากไปทับไอคอนอื่น

3. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

- เปิ ดแอพพลิเคชั่นในโฟลเดอร์
1. แตะบนโฟลเดอร์เพือ่ เปิ ด
2. แตะบนไอคอนของแอพพลิเคชัน่ เพือ่ เปิ ดใช้งาน

- เพิม่ ไอคอนในโฟลเดอร์
1. แตะบนไอคอนบนหน้าจอค้างไว้
2. แตะแล้วลากไอคอนเข้าไปในโฟลเดอร์ เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ ม Home 1 ครั้ง
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- การจัดการโฟลเดอร์
1. แตะเปิ ดโฟลเดอร์ แล้วแตะบนไอคอนใดๆ ในโฟลเดอร์คา้ งไว้
2. เลือกการจัดการ ดังนี้
- ย้ ายไอคอน แตะแล้วลากไอคอนออกจากโฟลเดอร์ไปยังหน้าจอ Home หรื อโฟลเดอร์อื่น
- เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ แตะค้างบนชื่อโฟลเดอร์เพือ่ แก้ไข
- ลบโฟลเดอร์ ย้ายไอคอนออกจากโฟลเดอร์ให้หมด โฟลเดอร์จะถูกลบโดยอัตโนมัติ
3. กดปุ่ ม Home 1 ครั้ง

หน้าจอ Home มีสูงสุดได้ถึง 15 หน้า โดยปกติเมื่อติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ใหม่จนเต็มหน้า ระบบจะสร้าง
หน้าใหม่ให้โดยอัตโนมัติ แต่สามารถเพิม่ หน้าใหม่ได้โดยการลากไอคอนใดๆ ไปที่ขอบด้านขวาของหน้าจอ
หน้าจอ Home ใหม่ก็จะถูกสร้างเพิม่ ขึ้นโดยอัตโนมัติ

1. แตะค้าง แล้วลากไปที่ขอบด้านขวา

2. ปล่อยนิ้ว แล้วกดปุ่ ม Home
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สวิตซ์ Silence/Ring ทางด้านขวาของ iPad สามารถเลือกใช้ได้ 2 แบบ คือ การปิ ด/เปิ ดเสียง หรื อการ
ล็อคการหมุนหน้าจอ
1. ในหน้าจอ Home ให้แตะที่ การตั้งค่า (Setting) -----> ทั่วไป (General)
2. เลือก ล็อคไม่ ให้ หมุน / Lock Rotation หรื อ ปิ ดเสี ยงให้ เงียบ (Mute)

1. แตะที่ การตั้งค่า

2. เลือก ทัว่ ไป
3. เลือกการใช้งานสาหรับปุ่ ม Silence/Ring

สามารถเรี ยกขึ้นมาใช้งานได้โดยแตะที่ขอบด้านล่างของหน้าจอแล้วปั ดขึ้น
เปิ ด / ปิ ด Wi-Fi
เปิ ด / ปิ ด Bluetooth
เปิ ด / ปิ ดโหมดเครื่ องบิน
ปรับความสว่างหน้าจอ
ควบคุมการเล่นเพลง

เปิ ดกล้อง
ปรับความดังเสียง

ตั้งค่า AirDrop

เปิ ดการจับเวลาถอยหลัง

เปิ ด / ปิ ดห้ามรบกวน
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1. แตะด้านล่างหน้าจอ

2. ลากแถบ Control Center ขึ้นมา

เปิ ดหรือปิ ด Control Center ในหน้ าจอล็อคหรือหน้ าแอพ
ในหน้าจอ Home ให้แตะที่ การตั้งค่า (Setting) -----> ศูนย์ ควบคุม (Control Center) เพือ่ ตั้งค่า

1. แตะที่ การตั้งค่า

2. เลือก ศูนย์ควบคุม

3. เลือกเปิ ดการเข้าถึงศูนย์ควบคุม
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1. แตะขอบด้านบนหน้าจอแล้วลากมาเพือ่ เปิ ด หรื อแตะขอบด้านล่างหน้าจอแล้วลากขึ้นไปเพือ่ ปิ ด

1. แตะด้านบนหน้าจอ

2. ลากแถบลงมา

3. แตะที่ลูกศรชี้ข้ นึ เพือ่ ปิ ด

2. รายการแจ้งเตือนจะแบ่งเป็ น
- วันนี้ / today แสดงรายการแจ้งเตือนทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งในขณะใช้งานหรื อล็อคเครื่ อง
- การแจ้ ง แสดงรายการแจ้งเตือนทั้งหมดที่ได้รับ

1. แตะบนไอคอนของแอพ
2. แอพจะเปิ ดขึ้นมาทันที เมื่อต้องการกลับมายังหน้า Home ให้กดปุ่ ม Home 1 ครั้ง

มัลติทาสกิ้ง (Multitasking) คือ การสลับระหว่างแอพที่เปิ ดใช้งาน
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1. กดปุ่ ม Home ติดกัน 2 ครั้ง รายการแอพทั้งหมดที่เปิ ดใช้งานจะถูกแสดงขึ้นมา สามารถแตะแล้ว
ปั ดไปทางซ้ายหรื อขวาเพือ่ เลื่อนดูรายการได้

1. กดปุ่ ม Home ติดกัน 2 ครั้ง

2. แตะแล้วปั ดไปทางซ้าย - ขวา

2. เลือกการใช้งานได้ดงั นี้
- สลับใช้งาน แตะบนภาพหน้าจอแอพที่ตอ้ งการเปิ ด หน้าจอจะขยายเต็มจอพร้อมใช้งาน
- ปิ ดการทางานของแอพใดๆ แตะบนภาพหน้าจอแอพแล้วลากขึ้นด้านบนเพือ่ ปิ ด

แตะบนภาพแล้วปั ดขึ้นเพือ่ ปิ ดแอพ
- ปิ ดการทางานของแอพมากกว่าหนึ่ง สามารถปิ ดแอพได้พร้อมกัน 2 - 3 แอพ โดยใช้นิ้ว 2 หรื อ 3
นิ้ว แตะบนภาพหน้าจอแอพที่อยูต่ ิดกัน แล้วลากขึ้นด้านบนเพือ่ ปิ ดพร้อมกัน
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ใช้ 2 นิ้วแตะบนภาพแล้วปั ดขึ้น
ด้านบน

ใช้ 3 นิ้วแตะบนภาพแล้วปั ดขึ้น
ด้านบน

1. เปิ ดใช้งานโดยไปที่ การตั้งค่า (Setting) -----> ทั่วไป (General)
2. ตั้ง ลักษณะท่ าทางใช้ งานมัลติทาสก์ / Multitasking Gesture เป็ น ON เพือ่ เปิ ด หรื อ OFF เพือ่ ปิ ด

1. แตะ ทัว่ ไป / General

2. เปิ ด / ปิ ดลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์

3. เมื่อเปิ ดใช้งานแล้ว สามารถแตะ 4 นิ้วบนหน้าจอแล้วดันขึ้นเพือ่ เปิ ด หรื อลากลงเพือ่ ปิ ดแอพ
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แตะ 4 นิ้วแล้วดันขึ้นพร้อมกัน รายการแอพก็จะเปิ ดขึ้นมา
4. แตะ 4 นิ้วบนหน้าจอ แล้วปั ดไปทางซ้ายหรื อขวาเพือ่ สลับระหว่างแอพพลิเคชัน่ ที่เปิ ดใช้งาน

แตะ 4 นิ้วแล้วปั ดไปซ้ายหรื อขวาพร้อมกัน เพือ่ สลับแอพพลิเคชัน่ ที่เปิ ด
อยู่
5. แตะ 5 นิ้วบนหน้าจอแล้วบีบนิ้วเข้าเพื่อออกจากหน้าจอที่ใช้งานไปยังหน้า Home ทันที
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แตะ 5 นิ้วแล้วบีบนิ้วเข้าเพือ่ กลับมาหน้าจอ Home

AirDrop จะช่วยให้สามารถแชร์ภาพ วิดีโอ รายชื่อ เอกสาร เว็บไซต์ ไฟล์เสียง ตาแหน่ งบนแผนที่
ฯลฯ ได้ง่ายและรวดเร็ วจากแอพใดๆ ระหว่างผูใ้ ช้ โดยผ่าน Wi-Fi หรื อ Bluetooth ได้ทนั ที ข้อมูลที่ส่งไปจะ
ถูกเข้ารหัสเพือ่ ความปลอดภัยอีกด้วย

ตั้งค่ า AirDrop
1. แตะด้านล่างของหน้าจอ แล้วลากขึ้นเพือ่ เปิ ด Control Center แล้วแตะ AirDrop
2. แตะเลือกตัวเลือก ซึ่งมีให้เลือก 3 ตัวเลือก คือ
- ปิ ด / Off
- เฉพาะรายชื่อ / Contacts Only
- ทุกคน / Everyone ทุกคนสามารถมองเห็นได้ และส่งไฟล์มาแชร์ให้ได้
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แตะ AirDrop และแตะเลือกขอบเขตผูร้ ับ

แชร์ ด้วย AirDrop
1. เปิ ดแอพที่จะแชร์ขอ้ มูล เช่น หน้าเว็บเพจในแอพ Safari หรื อภาพใน Photos ให้แตะ
2. เลือกภาพหรื อข้อมูลเพิม่ เติมได้
3. แตะชื่อผูร้ ับที่แสดงในหัวข้อ AirDrop (ถ้าไม่เห็นชื่อผูร้ ับ ให้ตรวจสอบว่าผูร้ ับเปิ ดใช้งาน
AirDrop แล้วหรื อไม่) ในหน้าจอผูร้ ับจะแสดงข้อมูลที่ส่งไป ผูร้ ับสามารถเลือกที่จะรับไฟล์ได้ดว้ ยการแตะ
ยอมรับ / Accept หรื อ ปฏิเสธ / Decline เมื่อรับหรื อปฏิเสธ ข้อความจะแสดงให้ทราบใต้ชื่อผูร้ ับในหัวข้อ
AirDrop ด้วย

1. เข้าแอพ รู ปภาพ / Photos เลือกรู ป แล้วแตะที่

2. เลือกผูร้ ับ
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รับไฟล์ผ่าน AirDrop
1. เมื่อผูอ้ ื่นส่งข้อมูลมาให้ หน้าจอจะแสดงให้ทราบ ผูร้ ับสามารถแตะ ยอมรับ / Accept หรื อ
ปฏิเสธ / Decline
2. เมื่อตอบรับ ไฟล์ที่ได้รับจะเปิ ดขึ้นแสดงทันที

หน้าจอของผูร้ ับ ซึ่งผูร้ ับสามารถเลือกที่รับหรื อปฏิเสธไฟล์ที่ส่งไปได้

1. ในหน้า Home แตะ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General
2. แตะ ภาษาและภูมิภาค / International ---> ภาษา iPad / Language
3. แตะเลือกภาษา แล้วแตะ เสร็จสิ้น / Done ชื่อไอคอนและคาสัง่ ต่างๆ จะเปลี่ยนไปตามภาษาที่เลือก
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เพิม่ คีย์บอร์ ดในภาษาต่ างๆ
1. ในหน้า Home แตะ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General
2. แตะ แป้ นพิมพ์ / Keyboards ---> แป้ นพิมพ์ / Keyboards (ตัวเลขทางขวาแสดงจานวนภาษา
ที่เปิ ดใช้)
3. แตะ เพิม่ แป้ นพิมพ์ใหม่ / Add New Keyboard
4. เลือกภาษาที่ตอ้ งการ หากต้องการเพิม่ ภาษาอื่นๆ อีก ให้ทาซ้ าขั้นตอนที่ 3
5. แตะบนภาษาเพือ่ ตั้งค่า
6. ตั้งค่าคียบ์ อร์ด เช่น เลือกรู ปแบบแป้ นพิมพ์

1
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สลับใช้ คยี ์ บอร์ ดในภาษาต่ างๆ
การเปลี่ยนภาษาทาได้ง่ายๆ ด้วยการแตะ
เพือ่ เปิ ดเมนูเลือกภาษา

แตะค้างไว้

พิมพ์ตัวเลขและสั ญลักษณ์
1. ปุ่ มตัวเลขเพือ่ พิมพ์

ปุ่ มตัวเลข

บนคียบ์ อร์ด เพือ่ สลับแต่ละภาษา หรื อแตะค้างไว้
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2. ปุ่ มสัญลักษณ์เพิม่ เติมเพือ่ พิมพ์วงเล็บ เครื่ องหมายทางคณิ ตศาสตร์ และสัญลักษณ์

ปุ่ มสัญลักษณ์
3. ปุ่ มคียบ์ อร์ดตัวอักษร

ปุ่ มตัวอักษร

พิมพ์ตัวเลขไทย
1. แตะ
2. แตะ
ไทยที่แสดงขึ้นมา

บนคียบ์ อร์ดเพือ่ สลับไปยังภาษาไทย
เพือ่ เปิ ดปุ่ มตัวเลข จากนั้นแตะบนปุ่ มตัวเลขอารบิกค้างไว้ แล้วแตะเลือกปุ่ มตัวเลข

พิมพ์ด้วยเสี ยงกับ Dictation
แตะ
แล้วพูดคาหรื อประโยค ถ้าเป็ นเครื่ องหมายในภาษาอังกฤษก็สามารถพูดได้ เช่น
“comma” หรื อ “period” เป็ นต้น เมื่อพูดเสร็จให้แตะ Done
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คีย์บอร์ ดทีเ่ ลือ่ นตาแหน่ งและแยกกลางได้
1. แตะปุ่ ม
ค้างไว้ แล้วเลือกคาสัง่ แยก / Split หรื อแตะด้านซ้ายและขวาของคียบ์ อร์ดค้าง
ไว้ แล้วลากนิ้วซ้ายไปทางซ้าย ลากนิ้วขวาไปทางขวา

2. แตะ แยก / Split

1. แตะค้างไว้

2. คียบ์ อร์ดจะแยกออกมา และเลื่อนขึ้นไปตรงกลางเพือ่ ให้ผใู ้ ช้ถือ iPad ไว้ 2 มือ เพือ่ พิมพ์ได้

รวมคีย์บอร์ ด
1. แตะปุ่ ม
ค้างไว้ แล้วเลือกคาสัง่ ผสาน / Merge หรื อแตะคียบ์ อร์ดที่แยกกันทั้งด้านซ้าย
และขวา ลากกลับมารวมกันตรงกลาง
2. คียบ์ อร์ดจะกลับเข้ามารวมกัน หรื อเลือกคาสัง่ วางบนแท่ นและผสาน / Dock and Merge เพือ่
รวมคียบ์ อร์ดและย้ายกลับมาด้านล่าง
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2. แตะเลือกรู ปแบบการรวมคียบ์ อร์ด

1. แตะค้างไว้

เลือ่ นคีย์บอร์ ดขึน้ หรือลง
1. แตะปุ่ ม

ค้างไว้ แล้วเลือกคาสัง่ ปล่ อยออก / Undock คียบ์ อร์ดจะเลื่อนขึ้นไปอยูต่ รงกลาง

2. แตะ ปล่อยออก / Undock
2. แตะปุ่ ม

1. แตะค้างไว้

ค้างไว้ แล้วเลือกคาสัง่ วางบนแท่ น / Dock คียบ์ อร์ดจะเลื่อนขึ้นไปอยูด่ า้ นล่าง

2. แตะ วางบนแท่น / Dock

1. แตะค้างไว้
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เปิ ด / ปิ ดคุณสมบัติการเลือ่ นและแยกคีย์บอร์ ด
1. ในหน้า Home แตะ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General
2. แตะ แป้ นพิมพ์ / Keyboard ---> ตั้งค่า แป้ นพิมพ์ แยกออก / Split Keyboard เป็ น ON เพือ่ ให้
แยกได้ หรื อ OFF เพือ่ ปิ ดการแยก

1

2

3
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แตะบนข้อความค้างไว้ประมาณ 1 วินาที แว่นขยายจะปรากฏขึ้น เลื่อนนิ้วไปยังตาแหน่ งที่ตอ้ งการ
แก้ไข

เมื่อผูใ้ ช้พมิ พ์คาหรื อข้อความ ระบบจะแสดงคาที่ถูกต้องหรื อคาที่สมบูรณ์ให้เลือกได้ทนั ที ให้แตะ
ปุ่ ม Spacebar หรื อปุ่ ม Return เพือ่ เลือกข้อความ แต่ถา้ ไม่ตอ้ งการใช้คาที่แนะนา ให้แตะบนคาที่แนะนาเพือ่
ปฏิเสธ
เมื่อพิมพ์ผดิ เส้นประสีแดงจะปรากฏขึ้น ให้แตะบนคาที่ผดิ คานั้นจะถูกระบายด้วยสี แดง พร้อม
แสดงคาที่ถูกต้องให้เลือกด้านบน

1. เขย่ าเครื่องเพือ่ Undo หรือ Redo
เมื่อเขย่า iPad จะปรากฏคาสัง่ ขึ้น ให้แตะปุ่ ม เลิกทา / Undo หรื อ ทากลับมาใหม่ / Redo ถ้า
ต้องการยกเลิกการแก้ไข ให้แตะ ยกเลิก / Cancel

เขย่า แล้วเลือก เลิกทา / Undo หรื อ ทากลับมาใหม่ / Redo

2. Undo หรือ Redo ผ่ านคีย์บอร์ ด
- Undo แตะปุ่ ม

แล้วแตะปุ่ ม

- Redo แตะปุ่ ม

แล้วแตะปุ่ ม

หรื อ
จากนั้นแตะปุ่ ม

หรื อ
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เพิม่ Shortcut
1. ในหน้า Home แตะ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> แป้ นพิมพ์ / Keyboard --->
แตะ ปุ่ มลัด / Add New Shortcut
2. ในช่อง วลี / Phrase ให้พมิ พ์คาพลลัพธ์ และในช่อง ปุ่ มลัด / Shortcut ให้พมิ พ์คาย่อเข้าไป
แล้วแตะ บันทึก / Save เมื่อพิมพ์คาย่อ จะมีกรอบแสดงคาขึ้นมา เพือ่ ให้แตะเลือกทันที

1

2

3
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Spotlight คือ เครื่ องมือค้นหา ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้แทบทุกประเภทใน iPad ได้อย่างรวดเร็ ว
1. ในหน้า Home ใดๆ แตะตรงกลางหน้าจอแล้วลากลง
2. ช่อง ค้นหาใน iPad / Search iPad จะแสดงขึ้นมาด้านบน ให้พมิ พ์คน้ หา และแตะผลลัพธ์เพือ่ เปิ ด
ใช้หรื อดูได้ทนั ที
3. ปิ ด Spotlight โดยการแตะปุ่ ม Cancel หรื อแตะหน้าจอ 1 ครั้ง

223

รีสตาร์ ท iPad กดปุ่ ม Power ค้างไว้จนสไลเดอร์ เลื่อนเพือ่ ปิ ดเครื่อง / slide to power off ปรากฏ
ขึ้น ให้ลากไปทางขวาเพือ่ ปิ ดเครื่ อง แล้วเปื ดใหม่อีกครั้ง

บังคับปิ ดแอพพลิเคชั่น กรณี ที่แอพพลิเคชัน่ ค้าง ไม่ตอบสนองต่อการทางาน ให้กดปุ่ ม Home
ติดกัน 2 ครั้ง ในรายการแอพที่เปิ ดขึ้น เลื่อนไปยังแอพที่คา้ งและปั ดขึ้นเพือ่ ปิ ดแอพ

รีเซ็ต iPad กดปุ่ ม Power และปุ่ ม Home พร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที จนโลโก้ Apple
ปรากฏขึ้น เครื่ องจะเปิ ดขึ้นตามปกติ
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Setting ตั้งค่า iPad ให้ ตรงกับใจและสไตล์ ของคุณ
Airplane Mode
โหมดเครื่ องบินจะปิ ดคุณสมบัติการทางานไร้สาย เพือ่ หลีกเลี่ยงการรบกวนการทางานกับการขับ
เครื่ องบินและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
Airplane Mode: การตั้งค่า / Settings ---> โหมดเครื่องบิน / Airplane Mode = ON นับว่าเป็ น
โหมดการใช้งานบนเครื่ องบิน ที่หลายๆ ท่านใช้อยู่ และนัน่ ก็เป็ นโหมดที่ประหยัดพลังงานได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจาก iOS จะทาการตั้งค่าปิ ดงานทางานต่างๆ ที่เป็ นเหตุให้เกิดสัญญาณรบกวนไม่วา่ จะเป็ น Wi-Fi, 3G,
หรื อ Cellular Data ทั้งหลาย อันเป็ นเหตุให้สิ้นเปลืองพลังงานอีกด้วย

เชื่อมต่ อ iPad กับ Wi-Fi
การเชื่อมต่ อ Wi-Fi
เรี ยนรู ้วธิ ีเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS กับเครื อข่าย Wi-Fi รวมถึงเครื อข่ายเปิ ด เครื อข่ายที่ปลอดภัยและ
เครื อข่ายที่ซ่อนอยู่
Wi-Fi คือเทคโนโลยีที่ทาให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครื อข่ายภายในแบบไร้สายได้ การเชื่อมต่อ Wi-Fi
จะทาให้คุณท่องอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อ App Store และ iTunes Store และใช้คุณสมบัติอื่นๆ หลายอย่างของ
อุปกรณ์ iOS ได้ มีหลายวิธีในการกาหนดค่าเครื อข่าย Wi-Fi ที่สามารถทาได้ นี่คอื วิธีการเชื่อมต่อด้วยการ
กาหนดค่าเครื อข่าย Wi-Fi ที่นิยมใช้ที่สุด
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วิธีเชื่อมต่ อกับเครือข่ าย
1. แตะ การตั้งค่า / Settings ---> Wi-Fi เมื่อ Wi-Fi เปิ ด อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาเครื อข่าย Wi-Fi ที่มี
อยูโ่ ดยอัตโนมัติ
2. แตะชื่อเครื อข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการ
3. เมื่ออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครื อข่าย Wi-Fi จะปรากฏเครื่ องหมายถูกที่ดา้ นซ้ายของชื่อเครื อข่าย
นั้น

โลโก้

จะปรากฏในแถบสถานะที่ดา้ นซ้ายบนของจอแสดงผลอีกด้วย

1

2

วิธีเชื่อมต่ อเครือข่ ายทีป่ ้ องกันด้ วยรหัสผ่ าน
1. แตะ การตั้งค่า / Settings ---> Wi-Fi
2. แตะชื่อเครื อข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการ เครื อข่ายที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านจะมีไอคอนล็อกที่ดา้ นขวา
ของชื่อเครื อข่าย
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3. ใส่รหัสผ่าน แล้วแตะ เข้ าร่ วม

3.2
3.1

หมายเหตุ: หากการแตะ เข้ าร่ วม ไม่มีผล แสดงว่ารหัสผ่านที่คุณใส่น้ นั สั้นเกินไป หากคุณไม่ทราบ
รหัสผ่านเครื อข่ายที่ป้องกันไว้ โปรดติดต่อผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายของคุณ
วิธีเชื่อมต่ อเครือข่ ายที่ซ่อนอยู่
1. แตะ การตั้งค่า / Settings ---> Wi-Fi ตามค่าเริ่ มต้น เครื อข่ายที่ซ่อนอยูจ่ ะไม่ปรากฏในรายชื่อ
เครื อข่ายที่มีให้ของคุณ
2. แตะ อื่นๆ / Others

1

2
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3. ใส่ชื่อให้ตรงกับเครื อข่ายนั้น แล้วแตะ ความปลอดภัย

3.1
3.2

4. เลือกประเภทความปลอดภัย แล้วแตะ < เครือข่ ายอื่น

4.2

4.1

5. พิมพ์รหัสผ่านเครื อข่ายในช่อง รหัสผ่ าน แล้วแตะ เข้ าร่ วม

5.2

5.1
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เรียกใช้ งาน Forget Network
โดยการเลือกที่ การตั้งค่า / Settings ---> WiFi
1. แตะเลือกที่ไอคอนรู ปตัว (i) สีฟ้า ด้านหลัง WiFi Network ที่เครื่ องเชื่อมต่ออยู่

1

2. จากนั้นแตะเลือก เลิกใช้ เครือข่ ายนี้ / Forget this Network

2

รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ าย
1. โดยการเลือกที่ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> รีเซ็ต / Reset

1.1

1.2
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2. จากนั้นแตะเลือก รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ าย / Reset Network Settings

2

About เปิ ดดูข้อมูลเกีย่ วกับ iPad
1. ในจอ Home แตะ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> เกี่ยวกับ / About

1.2

1.1

2. ข้อมูลเกี่ยวกับ iPad จะปรากฏโดยแสดงข้อมูล
- ชื่อ / Name : ชื่อ iPad ของคุณ
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- เพลง / Song : จานวนเพลง
- วิดีโอ / Video : จานวนวีดีโอ
- รู ปภาพ / Picture : จานวนรู ปภาพ
- แอปพลิเคชัน่ / Application : จานวนแอพพลิเคชัน
- ความจุ / Capacity : ขนาดหน่วยความจาของเครื่ อง
- เหลือให้ใช้ / Available : หน่วยความจาที่วา่ งอยู่
- เวอร์ชนั่ / Version : เวอร์ชนั่ ของ iOS
- โมเดล / Model : รหัสรุ่ นของเครื่ อง
- หมายเลขประจาเครื่ อง / Serial Number : หมายเลขประจาเครื่ อง
- หมายเลข Wi-Fi / Wi-Fi Address : ชุดตัวเลขบอกตาแหน่ง Wi-Fi
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- บลูทูธ / Bluetooth : ชุดตัวเลขบอกตาแหน่งบลูทูธ

Software Update อัพเดท iOS แบบไร้ สาย
ก่อนที่จะอัพเดท
- สารองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ iCloud หรื อ iTunes
- หากคุณใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลของอุปกรณ์ของคุณสาหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์
ให้อพั เดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย หรื อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครื อข่ายอื่น
อัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้ สาย
วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะอัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย หรื อที่เรี ยกว่า "ผ่านทางอากาศ" โดยทาดังนี้
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1. เสียบอุปกรณ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
2. แตะ ตั้งค่า / Settings --> ทั่วไป / General ---> รายการอัพเดตซอฟต์ แวร์ / Software Update

2.2

2.1

3. แตะ ติดตั้งเดี๋ยวนี้ / Download and Install การอัพเดทอาจดาวน์โหลดอัตโนมัติ

3

4. แตะ ยินยอม / Agree เพือ่ ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไข
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4

5. แตะ เห็นด้ วย / Agree

5

Accessibility ตั้งค่ าการใช้ งานสาหรับผู้พกิ าร
เรี ยนรู ้วธิ ีเปิ ดใช้งาน VoiceOver, การซูม, การกลับสี และคุณลักษณะสาหรับผูพ้ กิ ารอื่นๆ ใน iOS
เมื่อคุณเปิ ดอุปกรณ์ iOS ของคุณเป็ นครั้งแรก คุณสามารถเปิ ดใช้งาน VoiceOver หรื อการซูมเพือ่ ช่วยให้คุณ
กาหนดค่าอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
VoiceOver
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กดปุ่ ม Home เร็วๆ สามครั้ง ซึ่งเรี ยกว่า "คลิกปุ่ ม Home สามครั้ง"
การซู ม
ใช้สามนิ้วและแตะสองครั้งที่หน้าจอเพือ่ เปิ ดใช้งานการซูม หากคุณจาเป็ นต้องเพิม่ ระดับการซูม ให้ใช้
สามนิ้วเพือ่ แตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรื อลงบนหน้าจอเพือ่ เพิม่ หรื อลดการขยาย
การจัดการคุณลักษณะสาหรับผู้พิการโดยใช้ อปุ กรณ์ของคุณ
ไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> การช่ วยการเข้ าถึง
การมองเห็น

การฟัง
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สื่ อ

การเรียนรู้

การโต้ ตอบ
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Assistive Touch ควบคุม iPad ด้ วยปุ่ ม
เปิ ดใช้ งาน Assistive Touch
1. เปิ ดใช้งาน Assistive Touch ไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> การช่ วยการเข้ าถึง /
Accessibility

1.1

1.2

2. แตะ Assistive Touch

2

3. เปิ ด Assistive Touch เป็ น ON
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3

เมื่อคุณเปิ ด AssistiveTouch คุณจะเห็นปุ่ มเมนู AssistiveTouch คุณสามารถลากไปที่ขอบใดก็ได้
ของหน้าจอ แตะเพือ่ เปิ ด หรื อถ้าคุณใช้อุปกรณ์เสริ ม ให้คลิกปุ่ มขวา

ซ่ อนปุ่ มเมนู Assistive Touch
ไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> การช่ วยการเข้ าถึง / Accessibility ---> ตั้งค่า
AssistiveTouch เป็ น OFF
ใช้ Assistive Touch สาหรับท่ าทางและการควบคุมอุปกรณ์
ปัดหรือลากด้ วยหลายนิ้ว
1. เปิ ดเมนู Assistive Touch และแตะ อุปกรณ์ / Device ---> อื่นๆ / More ---> ลักษณะท่ าทาง / Gestures
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2. เลือกจานวนนิ้วที่สมั พันธ์กบั ท่าทางที่คุณต้องการจะทา
3. เมื่อวงกลมปรากฏขึ้น ให้ปัดหรื อลากในทิศทางที่ตอ้ งการสาหรับท่าทางนั้น
4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะปุ่ มเมนู

1

2

3

3

จีบนิ้ว
1. เปิ ดเมนู Assistive Touch และแตะ ที่ชื่นชอบ / Favorites ---> จีบนิ้ว / Pinch
2. เมื่อวงกลมสาหรับการจีบนิ้วปรากฏ ให้เลื่อนไปที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
3. ลากวงกลมสาหรับการจีบนิ้วเข้าหรื อออก
4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะปุ่ มเมนู
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2
1

Background App Refresh เปิ ด/ปิ ด การอัพเดตของข้ อมูลแอพพลิเคชั่น
1. ไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> iTunes Store และ App Store / iTunes Store & App Store
2. ในหัวข้อ รายการดาวน์ โหลดอัตโนมัติ / Automatic Downloads ให้ทาการปิ ด รายการอัพเดต / Updates
อัตโนมัติ
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1
2

แนะนาให้ทาการปิ ด Update อัตโนมัติ และให้ทาการ Update Apps ด้วยตัวเองดีกว่า โดยการเข้าไป
ใน App Store และไปเมนู Update จากนั้นทาการเลือก Apps ที่ตอ้ งการจะทาการอัพเดต
โดยปกติถา้ ทาการเปิ ด Automatic Update Apps เอาไว้ เครื่ องiPad จะทาการ Update เฉพาะตอน
เชื่อมต่อ Wifi แต่ถา้ เราเลือกเปิ ด Use Cellular Data Apps ต่างๆก็จะทาการอัพเดตอัตโนมัติ ทั้งตอนเชื่อมต่อ
กับ

ตั้งค่ าการล็อครหัสผ่ าน (Passcode Lock)
วิธีการตั้งค่าการล็อครหัสผ่ าน
1. ในหน้าจอ Home แตะที่ การตั้งค่า / Settings ---> รหัสผ่ าน / Passcode
2. แตะที่ เปิ ดตรวจรหัสผ่ าน / Turn Passcode ON เพือ่ ป้ อนรหัสผ่าน 4 หลัก

3G/4G
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2
1

3. ป้ อนรหัสผ่าน 4 หลัก แล้วป้ อนรหัสผ่านอีกครั้งเพือ่ ยืนยัน (ทาซ้ า 2 ครั้ง)

3

การตั้งค่ารหัสผ่ านขั้นสู ง
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ยกเลิกการตั้งล็อครหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน
ตั้งเวลาที่จะทาการล็อคหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งาน
เปิ ด เพือ่ กาหนดรหัสผ่านเป็ นตัวเลข 4 ตัว
ปิ ด เพือ่ กาหนดรหัสผ่านแบบยาก
หากสวิตซ์ใดถูกเปิ ด จะใช้งานได้ในหน้าจอล็อค
เมื่อเปิ ดสวิตซ์ หากป้ อนรหัสผิด 10 ครั้ง
จะล้างข้อมูลในเครื่ อง

ตั้งวัน และเวลา
วันและเวลามักจะถูกตั้งค่าสาหรับคุณตามตาแหน่งของคุณ ให้ดูที่การล็อกหน้าจอ เพือ่ ดูหากตั้งค่าถูกต้อง
ตั้งค่าว่ าจะให้ iPad อัปเดตวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติหรือไม่
ไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> วันที่และเวลา / Date & Time จากนั้นเปิ ดหรื อปิ ด
ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ให้อปั เดตเวลาโดยอัตโนมัติ เครื่ องจะตั้งเวลาที่ถูกต้องผ่าน
เครื อข่าย และอัปเดตให้ตรงกับเขตเวลาที่คุณอยู่ บางเครื อข่ายไม่รองรับเวลาของเครื อข่าย ดังนั้นอุปกรณ์
iOS จึงอาจไม่สามารถกาหนดเวลาท้องถิ่นได้โดยอัตโนมัติในบางพื้นที่
ตั้งค่าวันและเวลาด้ วยตนเอง
ไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> วันที่และเวลา / Date & Time จากนั้นปิ ด ตั้งค่าโดย
อัตโนมัติ
ตั้งค่าว่ าจะให้ อุปกรณ์ iOS แสดงเวลาแบบ 24 ชั่ วโมงหรือ 12 ชั่วโมง
ไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> วันที่และเวลา / Date & Time จากนั้นเปิ ดหรื อปิ ด
เวลาแบบ 24 ชัว่ โมง (เวลาแบบ 24 ชัว่ โมงอาจไม่มีบริ การครบทุกพื้นที่)
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1

2

แสดงเวลาแบบ 24 ชัว่ โมง
ให้อพั เดตวันเวลาอัตโนมัติ
iPad จะกาหนดเขตเวลาให้อตั โนมัติ

Wi-Fi Sync ซิงค์ ไร้ สาย
วิธีเปิ ด Wi-Fi Sync
- ตั้งค่าการซิงค์แบบไร้สาย
ครั้งแรกในการที่จะเปิ ดการใช้งาน Wi-Fi Sync ต้องนาเอา อุปกรณ์ iOS มาเสียบสายต่อเข้ากับคอมก่อน โดย
การจะใช้ Wi-Fi Sync จาเป็ นต้องมีสิ่งเหล่านี้
- อุปกรณ์ iOS ที่ใช้ iOS 5 ขึ้นไป
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- iTunes บนคอมพิวเตอร์ได้ท้งั Mac และ Windows เวอร์ชนั่ 10.5 ขึ้นไป
- Wi-Fi ที่ต่ออยูร่ ะหว่างคอมกับ อุปกรณ์ iOS ต้องเป็ นตัวเดียวกัน

เมื่อเสียบ iPhone เข้ากับคอมแล้ว iTunes จะขึ้นชื่ออุปกรณ์ มาให้กดทางด้านมุมบางขวา

เมื่อกดเข้ามาแล้วจะเจอหน้าที่เป็ นหน้าสาหรับจัดการการซิงค์ต่างๆ ของ อุปกรณ์ iOS ในแท็บ Summary ให้
เลื่อนลงมาเล็กน้อย จะเจอกับตัวเลือกในกล่อง Option ที่เขียนว่า “Sync with this iPhone over Wi-Fi” ให้กด
ช่องนี้ได้เลย แล้วกด Apply ที่มุมล่างขวาของจอ

หลังจากนั้นก็จะเป็ นการเปิ ด Wi-Fi Sync เรี ยบร้อย หลังจากนี้ก็ถอดสายออกได้เลย ทันทีที่ iPhone เชื่อมต่อ
Wi-Fi เดียวกันกับคอม ใน iTunes ก็ข้ นึ ว่าเครื่ องเราเชื่อมต่อกับ iTunes โดยทันทีครับ ซึ่งเราสามารถกดซิงค์
ข้อมูลได้ตามปกติเหมือนกับตอนที่เสียบสาย ทั้งกดซิงค์จาก iTunes บนคอพิวเตอร์ หรื อจะกดซิงค์จากบน
iPhone ก็ได้ โดยเข้าไปที่ Settings > General > Wi-Fi Sync แล้วเลือก Sync Now สามารถสังเกตได้วา่ ถ้า
เครื่ องกาลังซิงค์อยูจ่ ะขึ้นลูกศรหมุนวนอยูท่ ี่มุมบนซ้ายของเครื่ อง
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นอกจากนี้ยงั สามารถทาการซิงค์ขอ้ มูลโดยอัตโนมัติได้ดว้ ย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- อุปกรณ์ iOS เสียบชาร์จอยู่
- iTunes บนคอมต้องเปิ ดอยู่
- อุปกรณ์ iOS กับคอมต้องต่อ Wi-Fi อันเดียวกัน
ถ้าเงื่อนไขครบสามอย่างนี้เมื่อไหร่ เครื่ องก็จะทาการซิงค์ขอ้ มูลให้โดยที่เราไม่ตอ้ งไปกดให้มนั ซิงค์เองเลย
ค่อนข้างที่จะสะดวกมากเลยทีเดียว

Reset ลบข้ อมูลและการตั้งค่ าต่ างๆ
เรี ยนรู ้วธิ ีลบข้อมูลของคุณทั้งหมดบนอุปกรณ์ iOS และตั้งค่าอุปกรณ์ให้เป็ นเครื่ องใหม่
1. ติดตั้งการอัพเดท iOS ทั้งหมด
ตรวจสอบการอัพเดทซอฟต์แวร์ และติดตั้ง ถ้ามี
2. ถ่ ายโอนเนือ้ หา
ก่อนที่คุณจะลบอุปกรณ์ของคุณ โปรดใช้เวลาสักสองสามนาทีเพือ่ ถ่ายโอนเนื้อหาของคุณจากอุปกรณ์
ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลสาคัญของคุณทั้งหมดปลอดภัย
3. สารองข้ อมูล
สารองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณก่อนลบ โปรดตรวจสอบขั้นตอนด้านล่างนี้เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าคุณมีขอ้ มูล
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สารองล่าสุดเผือ่ ว่าคุณตัดสินใจจะกูค้ ืนอุปกรณ์ของคุณจากข้อมูลสารอง ขึ้นกับวิธีการสารองข้อมูลของ
คุณ
iCloud
iCloud จะสารองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ วันละครั้งเมื่อเสียบไฟและเชื่อมต่อ Wi-Fi
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณสารองข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อใด ด้วยการแตะ การตั้งค่า / Settings ---> iCloud --> ข้ อมูลสารอง คุณยังสามารถดูเวลาที่สารองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณครั้งสุดท้ายได้ที่ดา้ นล่างของหน้านี้ หาก
คุณต้องการสารองข้อมูล แตะ สารองข้อมูลตอนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
และแหล่งจ่ายไฟก่อนจะสารองข้อมูล

1

2
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3

4

iTunes
หากต้องการสารองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iTunes:
1. ต้องให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง iTunes เวอร์ชนั่ ล่าสุดแล้ว
- Mac: เลือก iTunes ---> ตรวจสอบการอัพเดท
- Windows: เลือก วิธีใช้ ---> ตรวจสอบการอัพเดท
2. ต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
3. เลือก ไฟล์ ---> อุปกรณ์ ---> ข้ อมูลสารอง
4. เมื่อเสร็จแล้ว ดูวนั ที่และเวลาของข้อมูลสารองล่าสุดของคุณด้วยการคลิก:
- Mac: iTunes ---> การตั้งค่า ---> อุปกรณ์
- Windows: แก้ ไข ---> การตั้งค่า ---> อุปกรณ์
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4. ปิ ด iMessage
ถ้า iMessage ทางานอยู่ ให้ปิด iMessage โดยไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> ข้ อความ / Messages --->
iMessage

ปิ ดสวิตซ์ iMessages

5. ลบอุปกรณ์ของคุณ
การลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดจะลบข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณ รวมถึง เพลง วิดีโอ รายชื่อ
รู ปภาพ ข้อมูลปฏิทินและข้อมูลอื่นๆ ที่มีดว้ ย การตั้งค่าทั้งหมดของอุปกรณ์จะกูค้ ืนให้เป็ นสภาพที่มาจาก
โรงงาน
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หมายเหตุ: หาก เปิ ดใช้งานค้นหา คุณจาเป็ นต้องปิ ดใน การตั้งค่า / Settings ---> iCloud ก่อนที่คุณจะลบ
อุปกรณ์ของคุณ
หากต้องการลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณ แตะ การตั้งค่า / Settings --->
ทั่วไป / General ---> รีเซ็ต / Reset ---> ลบข้ อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด / Erase All Content and Settings

1

2

3

4
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หากคุณไม่สามารถลบอุปกรณ์ของคุณได้ โปรดกูค้ ืนอุปกรณ์โดยใช้ iTunes
หลังจากอุปกรณ์ของคุณถูกลบหรื อกูค้ ืนแล้ว คุณควรสามารถเห็นหน้าจออุปกรณ์ของคุณเป็ นดังนี้

6. ตั้งค่าเป็ นเครื่องใหม่
ทาขั้นตอนตัวช่วยติดตั้งให้สมบูรณ์ เมื่อถูกขอให้ต้งั ค่าอุปกรณ์ของคุณ เลือก ตั้งค่าเป็ นเครื่ องใหม่ แล้ว
แตะถัดไป เพือ่ ดาเนินการต่อ
ข้ามการลงชื่อเข้า Apple ID หากปั ญหาเริ่ มต้นเกี่ยวกับเนื้อหาใดของคุณบน iCloud
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หมายเหตุ: หลังจากตั้งค่าเป็ นเครื่ องใหม่แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่าน Visual Voicemail สาหรับ iPhone อีก
ครั้ง (บนผูใ้ ห้บริ การที่รองรับ Visual Voicemail) หากคุณลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริ การของคุณเพือ่
ช่วยให้คุณรี เซ็ตรหัสผ่านใหม่
หลังจากลบและตั้งค่าเป็ นเครื่ องใหม่แล้ว ตอนนี้อุปกรณ์ของคุณจะมีการกาหนดค่าจากโรงงาน ทดสอบ
เพือ่ ดูวา่ การลบและการตั้งค่าเป็ นเครื่ องใหม่สามารถแก้ปัญหาได้หรื อไม่ เนื้อหาบนอุปกรณ์อาจทาให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่คาดคิด
- หากยังคงมีปัญหาอยู่ คุณอาจต้องติดต่อ แผนกช่วยเหลือของ Apple
- หากสามารถแก้ปัญหาได้แล้วในตอนนี้ เชื่อมข้อมูลเนื้อหาทีละประเภทกลับไปยังอุปกรณ์น้ นั
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีปัญหาขณะเล่นเพลง โปรดเพิม่ เพลงจาก iTunes และตรวจสอบว่าจะเล่นเพลงได้
หากโหลดรายชื่อของคุณไม่สาเร็จ โปรดเพิม่ รายชื่อกลับเข้าไป หลังจากเชื่อมข้อมูลแต่ละประเภทแล้ว
ทดสอบว่าปั ญหากลับมาหรื อไม่
การกู้คนื อุปกรณ์ของคุณโดยใช้ ข้อมูลสารองก่ อนหน้ าใน iCloud
1. ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดด้วยการแตะ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> รีเซ็ต / Reset
---> ลบข้ อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด / Erase All Content and Settings
2. เมื่ออุปกรณ์ของคุณเปิ ดขึ้น โปรดทาขั้นตอนตัวช่วยติดตั้งให้สมบูรณ์ เมื่อถูกขอให้ต้งั ค่าอุปกรณ์ของคุณ
เลือก กูค้ ืนจากข้อมูลสารอง iCloud แล้วป้ อนชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านของคุณ
3. iCloud จะขอให้คุณเลือกข้อมูลสารอง เลือกข้อมูลสารองที่คุณต้องการใช้และแตะ กู้คนื เพือ่ ดาเนินการ
ต่อ
การกู้คนื อุปกรณ์ของคุณโดยใช้ ข้อมูลสารองก่ อนหน้ าใน iTunes
1. ต้องให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง iTunes เวอร์ชนั่ ล่าสุดแล้ว
- Mac: เลือก iTunes ---> ตรวจสอบการอัพเดท
- Windows: เลือก วิธีใช้ ---> ตรวจสอบการอัพเดท
2. ต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
3. เลือกตัวเลือกกูค้ นื จากข้อมูลสารอง ด้วยการเลือก ไฟล์ ---> อุปกรณ์ ---> กู้คนื จากข้ อมูลสารอง
4. เลือกข้อมูลสารองที่ตอ้ งการจากรายชื่อที่ให้ไว้
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หมายเหตุ: หาก เปิ ดใช้งานค้นหา คุณจาเป็ นต้องปิ ดใน การตั้งค่า ---> iCloud ก่อนที่คุณจะกูค้ ืนอุปกรณ์ของ
คุณ

Sounds ปรับแต่ งเสี ยง และการสั่นแจ้ งเตือน
คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ของคุณให้เล่นเสียงสาหรับเสียงเตือน อย่างเช่น ข้อความขาเข้า อีเมลใหม่
โทรศัพท์และการเตือนความจาต่างๆ ได้ และคุณยังสามารถตั้งค่าการเตือนสาหรับการนัดหมาย การส่งอีเมล
การกดแป้ นและการล็อกอุปกรณ์ได้อีกด้วย
หากต้องการเปลี่ยนค่าติดตั้ง ไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> เสี ยง / Sound ตัวเลือกที่มีให้คือ
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การเปิ ดใช้ งาน “ปิ ดเสี ยง” กรณีที่ต้งั ค่าปุ่ มด้ านข้ างให้ เป็ น ล็อกไม่ให้ หมุน
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1. ปั ดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพือ่ แสดงศูนย์ควบคุม (คุณสามารถทาเช่นนี้จากหน้าจอใดก็ได้ รวมถึง
หน้าจอที่ล็อก)
2. แตะปุ่ มปิ ดเสี ยง
3. ปุ่ มปิ ดเสี ยงจะปรากฏเป็ นไฮไลท์เอาไว้

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ อยู่ในโหมดเงียบ
กดปลายล่างสุดของปุ่ มระดับเสียงค้างไว้
หากต้องการเงียบเสี ยงเฉพาะการแจ้งเตือน เสี ยงเตือน และเสียงเอฟเฟ็ กต์ โปรดเลื่อนปุ่ มด้านข้างลง
หมายเหตุ: สวิตช์ ส่งเสี ยง/เงียบ ของ iPhone และสวิตช์ดา้ นข้างของ iPad จะไม่เงียบเสียงเพลงที่เล่น
อย่างเช่น เสี ยงจากเพลง พ็อดคาสท์ วิดีโอและเกม
คุณสามารถ ใช้ค่าติดตั้งห้ามรบกวน เพือ่ เงียบเสียงสายโทรศัพท์ เสียงเตือนและการแจ้งเตือนได้เช่นกัน
นาฬิกาปลุกยังคงส่งเสียงเตือนผ่านลาโพงได้เมื่ออุปกรณ์ของคุณอยูใ่ นโหมดเงียบ
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การปรับความสว่ างของหน้ าจอ
คุณสามารถปรับความสว่างในการแสดงผลในหน้าจอของ iPad ตามที่ตอ้ งการ หรื อปรับโดยอัตโนมัติ
1. ในหน้าจอ Home แตะ การตั้งค่า / Settings ---> จอแสดงภาพและความสว่าง / Display & Brightness
2. แตะแล้วลากสไลเดอร์ เพือ่ ปรับความสว่างของหน้าจอ
3. ตั้ง ปรับความสว่ างอัตโนมัติ / Auto-Brightness เป็ น ON เพือ่ ให้ iPad ปรับความสว่างของหน้าจอให้
เหมาะกับสภาพแสงรอบๆ โดยอัตโนมัติผา่ นเซนเซอร์วดั แสงด้านบนตัวเครื่ อง ถ้าปิ ด (OFF) ความสว่างจะ
ขึ้นอยูก่ บั สไลเดอร์ดา้ นบน

2
1
3
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เลือกภาพวอลเปเปอร์
1. ในหน้าจอ Home แตะ การตั้งค่า / Settings ---> ภาพพืน้ หลัง / Wallpaper
2. แตะ เลือกภาพพืน้ หลังใหม่ / Choose a New Wallpaper

2

1
.
1
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3. แตะเลือกภาพพื้นหลังที่ Apple เตรี ยมไว้ หรื อภาพจากไลบรารี่ ของคุณ แล้วแตะเลือกภาพ

เลือกภาพที่ Apple มีไว้ให้

เลือกภาพที่มีใน iPad

4. ภาพจะแสดงขึ้นเต็มหน้าจอ ให้คุณใช้นิ้วย่อหรื อขยายภาพ แตะและลากเพือ่ กาหนดตาแหน่ง(ภาพจาก
Apple จะไม่สามารถปรับขนาดหรื อตาแหน่งได้)
5. การใช้ภาพเป็ นแบ็คกราวด์สาหรับหน้าจอ Lock เลือก Set Lock Screen
การใช้ภาพเป็ นแบ็คกราวด์สาหรับหน้าจอ Home เลือก Set Home Screen
การใช้ภาพเป็ นแบ็คกราวด์สาหรับหน้าจอ Home และ Lock เลือก Set Both
6. ภาพจะถูกนาไปใช้ตามที่เลือก

Privacy ตั้งค่ าความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัว
ตั้งค่าการเข้ าถึงข้ อมูลในแอพพลิเคชั่นต่ างๆ
ตั้งค่าป้ องกันไม่ให้แอพเข้าถึงรายชื่อส่วนตัวของเรา แอพบางแอพต้องการข้อมูล contact ของเราด้วย ซึ่ง
เราสามารถปิ ดไม่ให้แอพเข้าถึงรายชื่อเราได้ โดยเข้าไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> ความเป็ นส่ วนตัว /
Privacy ---> รายชื่อ / contact แล้วเลือก OFF ตรงแอพที่คุณไม่ตอ้ งการให้เข้าถึงรายชื่อของเรา
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1
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.
1

เลือกปิ ดแอพ

การตั้งค่าการเข้ าถึงตาแหน่ งสถานที่ของแอพพลิเคชั่นต่ างๆ
เข้าไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> ความเป็ นส่ วนตัว / Privacy แล้วตั้งค่าโดยแตะชื่อแอพที่ไม่ตอ้ งการ
เข้าถึงพิกดั ของเรา เปลี่ยนจาก ตลอดเวลา/ Always เป็ น ไม่ เลย / Never

1
.
1

2
.
1
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3
.
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การใช้ Facebook, Twitter และบัญชีเครือข่ ายสั งคมอืน่ ๆ
ด้วย iOS คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีเครื อข่ายสังคมของคุณได้โดยตรง ทาให้คุณสามารถโพสต์และแชร์
เนื้อหาได้จากเกือบทุกที่ iOS ให้การรองรับที่มีในระบบสาหรับ
Twitter
Facebook
Flickr
Vimeo
Sina Weibo
Tencent Weibo
คุณยังสามารถเข้าถึงเครื อข่ายสังคมผ่าน Safari และแอป iOS ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
เพิ่มบัญชีของคุณ
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เข้าไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> แตะแอพที่ตอ้ งการ เช่น Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo เป็ นต้น

1
.
1

ป้ อนชื่อผูใ้ ช้
ป้ อนรหัสผ่าน
2
.
1

สร้างบัญชีใหม่

หลังจากเพิม่ บัญชีของคุณแล้ว คุณก็สามารถกาหนดการตั้งค่าเพิม่ เติมหรื อดาวน์โหลดแอป iOS อย่างเป็ น
ทางการสาหรับบริ การนั้นได้
คุณลักษณะที่มีให้
เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณใน การตั้งค่า แล้ว คุณสามารถทาสิ่งต่อไปนี้ได้
Sina Weibo และ Tencent Weibo จะมีให้เมื่อคุณเปิ ดใช้งานแป้ นพิมพ์ภาษาจีนใน การตั้งค่า > ทั่วไป >
แป้ นพิมพ์
โพสต์ และแชร์
คุณสามารถโพสต์โดยตรงจากภายใน Safari รู ปภาพ และแอปอื่นๆ ด้วยการแตะ ไอคอน

อัปเดตเนื้อหา
คุณสามารถอัปเดตรายชื่อที่มีอยูก่ บั ข้อมูลและรู ปภาพ Facebook, Twitter และ Sina Weibo ด้วยการเลือก
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บัญชีใน การตั้งค่า / Settings และการแตะ อัปเดตรายชื่อทั้งหมด / Update All Contacts รายชื่อจะถูกจับคู่
โดยใช้ที่อยูอ่ ีเมล และการ์ดรายชื่อจะอัปเดตด้วยชื่อผูใ้ ช้และรู ปภาพ

1
.
1

2
.
1

เชื่อมข้ อมูลรายชื่อและปฏิทิน
สามารถเชื่อมข้อมูลรายชื่อและปฏิทิน Facebook กับ iPad คุณลักษณะนี้จะปิ ดไว้ตามค่าเริ่ มต้น แต่
สามารถเปิ ดใช้งานได้ใน การตั้งค่า / Settings ---> Facebook หลังจากเพิม่ บัญชีของคุณแล้ว
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เรียนรู้ Application พืน้ ฐานเพือ่ การใช้ งาน และ App Store
Application คือ อะไร ค ำศัพ ท์ Application เป็ นค ำย่อ ของ application program หรื อ โปรแกรม
ประยุกต์ ซึ่ งโปรแกรมประยุกต์เป็ นโปรแกรมที่ได้รับกำรออกแบบให้ทำงำนด้วยหน้ำที่ที่เจำะจงโดยตรง
ส ำหรั บ ผู ้ ใช้ หรื อ ในบำงกรณี ส ำหรับ โปรแกรมประยุก ต์อื่ น ๆ ตัว อย่ำง ของโปรแกรมประยุก ต์ เช่ น
โปรแกรมประมวลผลค ำ (word processing เช่ น MS Word) ฐำนข้อ มู ล web browser เป็ นต้น โปรแกรม
ประยุกต์ใช้บริ กำรจำกระบบปฏิบตั ิกำรและโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ส่ วนกำรขอและวิธีกำรตำมแบบแผน
ของกำรติ ดต่อ กับโปรแกรมอื่ น ด้วยกำรใช้โปรแกรม ประยุกต์อื่ น เรี ยกว่ำ application program interface
(API)
อีกหนึ่ งคำศัพท์ของกำรเรี ยนรู ้กำรใช้ Tablet iPad ก็คือ App Store ซึ่งควำมหมำยก็คือเว็บไซต์ที่รวบรวม
โปรแกรม หรื อ Application ในกำรใช้งำนร่ ว มกัน กับ Smart Phone หรื อ อุ ป กรณ์ Tablet ของเรำ ซึ่ ง
จะต้องเป็ นระบบ IOS เท่ำนั้น ซึ่ ง App Store จะเป็ นที่รวบรวมแอพพลิ เคชั่นมำกมำย ซึ่ งมี ท้ งั สำมำรถ
Download ไปใช้ฟรี ได้บนอุ ปกรณ์ ของเรำ หรื อ บำงครั้งเรำจะต้อ งซื้ อ แอพพลิ เคชัน่ เหล่ ำนี้ ผ่ำนทำง App
Store ซึ่ งจะมีผผู ้ ลิตออกมำค่อนข้ำงเยอะมำก ผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษำอย่ำงละเอียดถึงวิธีกำรใช้งำนหรื อโหลด
แอพผ่ำน App Store ทั้งที่ ให้บ ริ กำรฟรี และบำงแอพพลิ เคชั่น จะต้อ งเสี ยเงิน ให้กับ ผูผ้ ลิ ต แอพพลิ เคชั่น
เหล่ำนั้น ตำมควำมต้องกำรใช้งำนของผูใ้ ช้เป็ นหลัก โดยแอพพลิเคชัน่ จะมีกำรแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ตำม
ควำมต้องกำรใช้งำนของผูใ้ ช้เป็ นหลัก ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
สำหรับ Application พื้นฐำนที่มีบนเครื่ องระบบ IOS นั้นก็มีทวั่ ไป เช่น ดูหนัง ฟังเพลง Safari ที่
ใช้เปิ ดอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น แต่หำกต้องกำรทำกำรเพิม่ แอพพลิเคชัน่ เหล่ำนี้เพือ่ กำรใช้งำนหรื อเรี ยนรู ้
จำเป็ นจะต้อง Download จำก App Store ตำมขั้นตอนต่อไปนี้
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App Store
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Application พืน้ ฐานทีอ่ ยู่บนหน้ าจอของ iPad

ขั้นตอนการใช้ งาน Application และ App Store
- การใช้ งาน Application ทั่วไป
ให้ผเู ้ รี ยนแตะที่ Application ที่ตอ้ งกำรเปิ ดใช้งำนตำมที่เรำต้องกำร จะปรำกฏเนื้อหำหรื อรำยละเอียด
ต่ำง ๆ บนแอพพลิเคชัน่ ที่ตอ้ งกำรใช้งำนทัว่ ไป
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การเปิ ดใช้ App Store และ การ Download
1. แตะไอคอน App Store

บนหน้ำจอโฮม

แตะไอคอน App Store

2. จะปรำกฏไอคอนที่เป็ น Application ต่ำง ๆที่มีอยูบ่ น App Store ซึ่งเรำสำมำรถแตะที่ไอคอนเพือ่ ติดตั้ง
บนเครื่ อง iPad ของเรำได้ทนั ที โดยจะมีท้งั Application ที่ไม่เสียเงินและที่เสียเงิน โดยกำรเสียเงินจะชำระ
ผ่ำนบัญชีหรื อบัตรเครดิตของเรำเอง
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ช้ อปปิ้ งแอพพลิเคชั่นกับ App Store
เปิ ด App Store แล้วแตะเลือกแอพพลิเคชัน่ จำกหัวข้อดังต่อไปนี้

แอพที่เสียเงินจะปรำกฏรำยกำรจำนวน

แอพที่ไม่เสียเงินหรื อฟรี จะปรำกฏ

เงินเป็ นสกุลเงิน US Dollars

ข้อควำม รับ ให้แตะเพือ่ ดำวน์โหลด
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เมื่อเข้ำมำในหน้ำ App Store จะปรำกฏรำยกำรหรื อหัวข้อตำมรำยกำรนี้เพือ่ ให้ผใู ้ ช้งำนมีควำม
สะดวกในกำรเลือกโหลดแอพพลิเคชัน่ ตำมที่ตอ้ งกำร
- Featured: แอพพลิเคชัน่ เด่นๆ และนำสนใจในช่วงเวลำนั้นๆ
- Purchased: รำยกำรสินค้ำที่ซ้ือแล้ว
- Categories: เลือกดูแอพพลิเคชัน่ แยกตำมประเภท
- Top Charts: แอพพลิเคชัน่ ฮิตติดอันดับในช่วงเวลำนั้นๆ ทั้งแบบที่ขำย ฟรี และที่ทำรำยได้สูงสุดใน
ช่วงเวลำนั้น (Top Grossing) โดยดูแยกตำมประเภทได้ดว้ ยกำรแตะคำสัง่ Categories

ดูรายละเอียดของแอพพลิเคชั่น
เรียกดูและค้นหา
1. เรี ยกดูเพลงตำมกำรเลือกที่แนะนำหรื ออันดับ และดูตำมแนวเพลง
2. เรี ยกดูวดิ ีโอโดยกำรแตะภำพยนตร์หรื อรำยกำรทีวี
3. ค้นหำเนื้อหำใน iTunes Store ได้โดยกำรแตะ ค้นหำ โดยกำรป้ อนอย่ำงน้อยหนึ่งคำในช่องกำรค้นหำ
จำกนั้นแตะ ค้นหำ
4. แตะรำยกำรเพือ่ ดูรำยละเอียดเพิม่ เติม
5. ดูตวั อย่ำงเพลงด้วยกำรแตะชื่อเพลง
6. ดูตวั อย่ำงวิดีโอด้วยกำรแตะปุ่ ม ตัวอย่ำง
ขั้นตอนในการดาวน์ โหลด หรือซื้อแอพพลิเคชั่น
การซื้อ แลกใช้ และดาวน์ โหลด
แตะรำคำของแอพ จำกนั้นแตะ ซื้อ เพือ่ ซื้อแอพนั้น หำกแอพนั้นฟรี ให้แตะ รับ จำกนั้นแตะ ติดตั้ง หำก
คุณเห็น

แทนที่จะเห็นรำคำ เรำสำมำรถที่จะซื้อแอพนั้นไว้แล้วและคุณสำมำรถดำวน์โหลดอีกครั้งได้

โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ขณะที่แอพกำลังดำวน์โหลดหรื อกำลังอัปเดต ไอคอนของแอพนั้นจะปรำกฏบนหน้ำจอ
เริ่ มต้นพร้อมกับตัวบ่งชี้ควำมคืบหน้ำ
ดำวน์โหลดรำยกำรซื้ออีกครั้ง
ดูรำยกำรที่ปรำรถนำ และข้อแนะนะอื่นๆสำหรับคุณ
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หมายเหตุ: จำเป็ นต้องใช้กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพือ่ ใช้ App Store เนื่องจำก App Store ไม่
มีให้บริ กำรครบทุกพื้นที่
เมื่อดำวน์โหลดเสร็จแล้วจะปรำกฏไอคอนของ Application ที่ดำวน์โหลดปรำกฏบนหน้ำจอ
โฮมหรื อตำแหน่งของหน้ำจอล่ำสุดที่เรำทำกำรเปิ ดใช้งำน

อัพเดตแอพพลิเคชั่นอัตโนมัติ
แอพพลิเคชัน่ ที่ดำวน์โหลดจะมีกำรอัพเดตให้อตั โนมัติ เรำสำมำรถตั้งค่ำของกำรอัพเดตจำกเมนูต้งั
ค่ำสำหรับ iOS ได้โดยที่ขณะที่กำลังอัพเดต ผูใ้ ช้ยงั สำมำรถเปิ ดใช้งำนแอพนั้นๆ ได้อีกด้วย นับว่ำเป็ นเรื่ องที่
สะดวกทีเดียว รวมถึงยังเปิ ดกำรเชื่อมต่อและโหลดแอพและเพลงไปยังเครื่ องอื่นๆ ที่ใช้ Apple ID เดียวกัน
ได้อีกด้วย โดยเรำสำมำรถตั้งค่ำต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้จำก

1. ให้แตะที่หน้ำ Home จำกนั้นเลือกไปที่ การตั้งค่ า / Settings และเลือก iTunes และ App
Store ที่อยูด่ ำ้ นซ้ำยของหน้ำจอ
2. เข้ำไปดูที่ รายการดาวน์ โหลดอัตโนมัติ / Automatic Downloads ในส่ วนนี้จะมีฟังก์ชนั ต่ำงๆ
สำหรับกำรอัพเดต
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3. เลือกแตะที่ปมด้
ุ่ ำนหลังรำยกำร เพื่อเปิ ด - ปิ ด แอพที่จะให้ดำวน์โหลดอัพเดตอัตโนมัติ
เพื่อที่จะให้ดำวน์โหลดอัตโนมัติ

1

2

อัพเดตแอพด้ วยตนเอง
1. เข้ำเมนู การตั้งค่า / Settings ---> iTunes Store และ App Store
2. แตะปิ ดกำร Update
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1

2

3. เมื่อมีกำรอัพเดตเข้ำ App Store ให้ดูที่เมนูอพั เดต แล้วกดปุ่ ม Update เพือ่ อัพเดตแอพด้วยตัวเอง

ลบแอพพลิเคชั่น
1. แตะบนแอพที่ตอ้ งกำรจะลบ โดยกดค้ำงไว้ประมำณ 2 - 3 วินำที จำกนั้นจะมีเครื่ องหมำยกำกบำทตรงมุม
ขวำของทุกแอพในหน้ำนั้น และแอพจะสัน่ ๆ
2. แตะเครื่ องหมำยกำกบำทบนแอพที่ตอ้ งกำรลบ จำกนั้นจะมีขอ้ ควำมขึ้นมำให้เลือกว่ำจะ ลบ / Delete หรื อ
ยกเลิก / Cancel ถ้ำเรำต้องกำรลบก็ให้ทำกำรกด ลบ / Delete
3. กดปุ่ ม Home เพือ่ เข้ำสู่หน้ำปกติ
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แตะเครื่ องหมำย X

แตะ ลบ / Delete
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ตรวจสอบขนาดไฟล์แอพพลิเคชั่นทีด่ าวน์ โหลดแล้ว
แต่ละแอพพลิเคชัน่ จะมีขนำดไฟล์ที่แตกต่ำงกันไป iOS จึงทำให้คุณเลือกตรวจสอบขนำดของแอพนั้นๆ
แล้วเลือกลบแอพทีม่ ีไฟล์ขนำดใหญ่ได้อย่ำงง่ำยๆ เพือ่ ให้ได้พ้นื ที่หน่วยควำมจำกลับคืนมำสำหรับใช้งำน
อื่นๆ เช่น กำรถ่ำยภำพ หรื อ ถ่ำยวีดีโอ
1. ในหน้ำ Home ไปที่ การตั้งค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> การใช้ งาน / Usage

2. แตะ จัดการเนื้อที่เก็บข้ อมูล / Manage Storage

1.2

1.1
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2

ขนำดไฟล์ของแอพพลิเคชัน่

- ในหัวข้อ เนื้อที่เก็บข้ อมูล / Storage จะเห็นขนำดของหน่วยควำมจำที่วำ่ งอยู่ และที่ใช้ไป พร้อมรำยกำร
แอพต่ำงๆเรี ยงตำมขนำดไฟล์ในเครื่ อง จำกมำกไปน้อย จำกนั้นเลือกแอพที่ตอ้ งกำรจะลบ
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ขนำดหน่วยควำมจำที่ใช้ไป
ขนำดหน่วยควำมจำที่ยงั เหลือ
ขนำดไฟล์ของแอพพลิเคชัน่

- แตะ ลบแอป / Delete App ในข้อควำมยืนยันแตะ ลบแอป / Delete App อีกครั้งเพือ่ ลบ โดยจะลบทั้งตัว
แอพ เอกสำรและข้อมูลทั้งหมด

1
2

ดูรายการทีซ่ ื้อไปและโหลดใหม่ ได้ จาก iCloud
ด้วย iCloud เมื่อซื้อและดำวน์โหลดแอพจำกเครื่ องใดเครื่ องหนึ่ง แอพจะถูกส่งแบบไร้สำยไปยัง iPad,
iPhone หรื อ iPad touch ทุกเครื่ องที่ใช้ Apple ID เดียวกัน โดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อคุณดำวน์โหลดแอพจำก
iTunes บนคอมพิวเตอร์ แอพจะถูกส่งเข้ำไปใน iPad โดยไม่ตอ้ งซิงค์ หรื อถ้ำคุณดำวน์โหลดแอพแบบ
Universal บนเครื่ องใดเครื่ องหนึ่ง แอพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่ องโดยอัตโนมัติ
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ไม่เพียงเท่ำนั้น ข้อมูลที่ถูกแบ็คอัพไว้ใน iCloud เมื่อ Restore ข้อมูล แอพทั้งหมดก็จะกลับมำทันที หรื อ
ในกรณี ที่ลบแอพไป ก็สำมำรถเข้ำไปดูรำยกำรทีแ่ อพที่เคยซื้อเพือ่ ดำวน์โหลดให้ได้ฟรี
1. ในหน้ำจอ App Store แตะหัวข้อ สิ นค้าที่ซื้อแล้ ว / Purchased
2. รำยกำรแอพจะแสดงเป็ น 2 กลุ่มคือ
ทั้งหมด / All แสดงแอพทั้งหมดที่ซ้ือและดำวน์โหลดมำ
ไม่ ได้ อยู่บน iPad เครื่องนี้ / Not On this iPad แอพที่ซ้ือหรื อดำวน์โหลดมำ แต่ไม่ได้ติดตั้งใน iPad
เช่นแอพที่ลบออกไป
3. แตะที่ปมเครื
ุ่ ่ องหมำย ก้ อนเฆฆ “iCloud” เพือ่ ติดตั้งแอพได้ฟรี ทนั ที

2

3

1
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ขอเงินคืนเมือ่ แอพทางานไม่ ได้ ตามที่ต้องการ
เมื่อพบว่ำแอพที่ซ้ือมำทำงำนไม่ได้ตำมที่หวัง

ไม่เหมือนที่โฆษณำไว้

หรื อเผลอซื้ อโดยไม่ได้ต้งั ใจ

สำมำรถขอเงินคืนจำก App Store ได้ (กำรขอจะทำได้เพียงครั้งเดียวต่อแอพพลิเคชัน่ แต่ละตัวท่ำนั้น)
- เปิ ด iTunes บนคอมพิวเตอร์ เข้ำไปที่ iTunes Store ล็อคอินเข้ำไปยังแอคเคำต์ของคุณ

1. กดที่ชื่อแอคเคำต์ของคุณ และแตะที่ Account
2. ในหัวข้อ Purchase History คลิก See All
- ในรำยกำร Purchase History คลิกปุ่ ม Report a Problem ด้ำนล่ำงสุด
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- คลิกคำสัง่ Report a Problem ระบุเหตุผล เช่น แอพพลิเคชัน่ ไม่ได้ทำงำนตำมที่คดิ หวัง ซื้อโดยไม่ต้งั ใจ
จำกนั้นป้ อนคอมเม้นต์ พิมพ์อธิบำยเหตุผลเพิม่ เติมเพือ่ ระบุสำเหตุ แล้วคลิก Submit เพือ่ รำยงำนกำรขอ
เงินคืน

คุณจะได้รับอีเมลล์แจ้งให้ทรำบ และสอบถำมข้อมูลถ้ำจำเป็ น เมื่อเหตุผลได้รับกำรพิจำรณำ คุณจะได้รับ
กำรติดต่อกลับจำกทำง Apple และเงินจะถูกคืนเข้ำไปในแอคเคำต์ ในกรณี ของกำรใช้บตั รเครดิต ก็จะได้รับ
กำรโอนกลับเข้ำบัญชีโดยอัตโนมัติ
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ท่องโลกอินเตอร์เน็ตด้วย Tablet และ iCloud
วิธีการสมัคร Apple ID สาหรับการเชื่อมตัวบัญชีหลักใน iOS
Apple ID คือแอคเคาต์สารพัดประโยชน์สามารถใช้ งานร่ วมกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ
Apple ซึ่งผู้ใช้ ทุกคนสาหรับ iOS จะต้ องลงทะเบียนเพื่อการดาวน์โหลดใน App Store และใช้ งานในระบบ
ซึ่งมีการใช้ งานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะประกอบไปด้ วยการใช้ งานรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
 แบ็คอัพและรีสโตร์ข้อมูลกับบริการ iCloud
 ดาวน์โหลดและซื้อแอพพลิเคชั่น เกม จาก App Store
 ดาวน์โหลดและซื้อเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี อีบคุ๊ พ็อดคาสต์ จาก iTunes Store
 โทรแบบวิดีโอเห็นหน้ าได้ ฟรีกบั กับ FaceTime
 ส่งข้ อความ ภาพ เสียง และวิดีโอได้ ฟรีผ่าน iMessage
 สนุกกับสังคมออนไลน์และเล่นเกมส์แบบผู้เล่นหลายคนกับ Game Center
 แชร์ เพลงและวิ ดี โอระหว่ า ง iPad, iPhone, iPod touch กั บ คอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ย iTunes
Home Sharing
 การใช้ บริการ iTunes Match สาหรับเพลง
 ป้ องกันการรีสโตร์ลบข้ อมูลในเครื่องโดยไม่ ได้ รับอนุ ญาต เมื่อจะรีส โตร์ ระบบจะให้ ปิด
คุณสมบัติ Fine My iPad ใน ipad ก่อน ซึ่งการปิ ดต้ องการทราบรหัสผ่าน Apple ID
 ค้ นหาตาแหน่ง iPad ที่หาย สั่งเล่นเสียง แสดงข้ อความ ลบข้ อมูลทั้งหมด และล็อคเครื่อง
ไม่ใช้ งานได้ อกี ต่อไป และถึงแม้ จะรีสโตร์ได้ ก็ต้องป้ อน Apple ID ก่อนใช้ งาน
Apple ID สามารถเลือกสมัครฟรี และสามารถเลื อกสมัครได้ จาก iPad, iPhone, หรือ iPod
touch หรือจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ (Mac, Windows) สามารถสมัครเพื่อโหลดเฉพาะของฟรี (แอพ
เพลง วิดีโอ หนังสือ) หรือซื้อผ่านบัตรเครดิต (รองรับบัตรไทย) หรือซื้อผ่าน iTunes Gift Card
โดยทั่วไปเมือเปิ ดเครื่องตั่งค่าในครั้งแรก iPad ถ้ าไม่มีแอคเคาต์ ก็สามารถสมัครใหม่ได้ ทันที
จากหน้ าจอตั้งค่า แต่ถ้าข้ ามขั้นตอนนั้นไป ก็สามารถสมัครภายหลังได้ ง่ายๆ เช่นกัน
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สมัครได้หลายแอคเคาต์ สลับใช้ได้อย่างอิสระ
สามารถสมั ค ร Apple ID ได้ ม ากกว่ า 1 แอคเคาต์ เช่ น แอคเคาต์ ส าหรั บ iTunes Store สาขา
ประเทศไทย อเมริ กา ญี่ ปุ่น ฯลฯ และสลั บใช้ งานได้ อย่ างอิส ระ ที่สาคัญ เมื่อสลั บแอคเคาต์ทุกอย่ างที่
ดาวน์โหลดและซื้อมาจะยังคงอยู่ และใช้ งานได้ ตามปกติ
เมื่อมีการอัพ เดตแอพพลิเคชั่นหรื อเกมที่ดาวน์โหลดจากต่ างแอคเคาต์ ไม่ ต้อง Sign Out หรื อ
Sign in ใหม่ให้ ยุ่งยาก เพียงป้ อนรหัสผ่านที่ตรงกับแอคเคาต์ท่ใี ช้ ซ้ อื หรือดาวน์โหลดก็อพั เดตได้ ทันที

เลือกวิธีสมัครได้ตามสะดวก
การสมัคร Apple ID ทาได้ ง่ายๆ หลายวิธี เลือกได้ ตามสะดวก
 สมัครเพื่อดาวน์โหลดของฟรี ไม่ต้องมีบัตรเครดิต หรือเดบิต
 สมัครผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต การสมัครโดยใช้ บัตรเครดิตเพื่อซื้อจาก App Store หรือ iTunes
Store ในประเทศใด จะต้ องใช้ บัตรเครดิตของประเทศนั้นๆ
 สมัครด้ วยบัตรเติมเงิน iTunes Gift Card มีหลายราคา เช่น 25, 50 หรือ 100 ดอลล่ าร์ โดยมี
เงื่อนไขส าคัญคือ ต้ องใช้ บัตรที่ตรงกับประเทศที่รองรับเท่านั้น เช่น บัตรของอเมริกา จะใช้ กับ
App Store หรือ iTunes Store ของอเมริกาเท่านั้น
 สมัครผ่านแอคเคาต์ Paypal (www.paypal.com) โดยมีเงื่อนไขสาคัญคือ ต้ องสมัคร App Store
หรือ iTunes Store ของประเทศที่ตรงกับที่อยู่ท่ใี ช้ สมัครแอคเคาต์ Paypal เท่านั้น

สมัครเพือ่ ซื้ อผ่านบัตรเครดิต หรือเฉพาะโหลดฟรีไม่ตอ้ งมีบตั ร
การสมั ค ร Apple ID ท าได้ ห ลายวิ ธี ทั้ ง จาก iPad, iPhone, iPod touch, Mac App Store หรื อ
iTunes ซึ่งสมัครครั้งเดียวสามารถใช้ ได้ ทุกเครื่อง
โดยทั่วไป ในการสมัคร จะต้ องมีบัตรเครดิตด้ วยเพื่อให้ สามารถซื้อแอพ เกม หนัง เพลง ฯลฯ ได้
แต่ กม็ ี เทคนิคในการสมั ครที่ไม่ ต้อ งใช้ บัต ร เพื่ อใช้ โหลดเฉพาะของฟรี ที่มีม ากมายจนเลื อ กไม่ ถูกเลย
ทีเดียว ทั้งแอพพลิ เคชั่น เกม ซิงเกิล เพลง รายการทีวี ภาพยนตร์ หรือหนังสือที่แจกฟรี เหมาะสาหรั บ
เด็กๆ ที่ยังไม่ มีบัตร หรือผู้ปกครองที่ท่ีต้องการให้ บุตรหลานสามารถโหลดของฟรี ต่างๆ ได้ เอง โดยไม่
ต้ องกังวลเรื่องค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ บัตร
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1. เปิ ด App Store แตะเลือกแอพหรือเกมที่แจกฟรี (ถ้ ามี Apple ID อืน่ ๆที่ใช้ งานอยู่ ให้ Sign Out
ก่อน โดยเลื อกหัวข้ อ Featured เลื่ อนลงไปด่ านล่ าง แตะชื่อแอคเคาต์แล้ วแตะ Sign Out) แตะ
แล้ วแตะบนปุ่ ม
ที่ปรากฏขึ้นแทนที่
2. แตะ Create New Apple ID/สร้ าง Apple ID

3. ในช่อง Store เลือกประเทศที่จะสมัครและใช้ บริการ แล้ วแตะ Next/ถัดไป
4. ในหน้ าจอแสดงข้ อตกลงการใช้ งาน แตะ Agree/ยินยอม มุมล่ างขวา ในข้ อความถามยืนยันแตะ
Agree/ยินยอม ซา้ อีกครั้ง
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5. ป้ อนข้ อมูลดังนี้
 Email/อีเมลล์ ป้ อนอีเมลล์ท่จี ะใช้ เป็ นชื่อ Apple ID ต้ องเป็ นอีเมลที่ใช้ งานได้ จริง เพราะ
จะต้ องใช้ ยืนยันการสมัคร
 Password/รหัสผ่าน/Verify/ยืนยัน ตั้งรหัส ผ่านและป้ อนยืนยัน โดยต้ องมีอย่างน้ อย 8
ตัวอักษร ประกอบด้ วยตัวเลข ตัวอักษรพิ มพ์ เล็กและพิ มพ์ ใหญ่ ห้ ามใช้ ช่องว่าง ห้ ามมี
ตัวอักษรซา้ กันเกิน 3 ตัว และห้ ามใช้ อเี มลล์ Apple ID หรือรหัสที่เคยใช้ ในปี ที่ผ่านมา
 Question/คาถาม/Answer/คาตอบ ตั้งคาถามและคาตอบ เพื่ อใช้ ในการถามยืนยัน ใน
กรณีท่ลี ืมรหัสผ่าน
 Optinal Rescue Email Address/อี เ มลล์ เพื่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ (ใส่ ห รื อ ไม่ ใ ส่ ก ็ไ ด้ )
แนะนาให้ ป้อนอีเมลล์สารองเผื่อไว้ รี เซ็ตข้ อมูลด้ านความปลอดภัย และแก้ ไขปั ญหาด้ าน
ความปลอดภัยต่างๆ ที่พบ
 Date/Month/Year/วันเดือนปี เกิด ป้ อนวันเดือนปี เกิด
 Subscribe/สมัครรับข้ อมูล ตั้งเป็ น ON เพื่อเลือกที่จะรับข่าวสารต่างๆ จาก iTunes Store
และ Apple
เมื่อป้ อนแล้ วกดปุ่ มถัดไป
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6. เลือกวิธสี มัคร
 สมัครผ่านบัตรเครดิต และเลือกผู้ให้ บริการ
 ไม่มีบัตร/ไม่ต้องการใช้ บัตร เลือก None (โหลดได้ เฉพาะของฟรี)
 สมั ค รผ่ า น iTunes Gift Cards เลื อก None จากนั้ นในช่ อ ง iTunes Gift Cards and
Certificates ป้ อนรหัสบัตร
เมื่อเลือกแล้ ว ป้ อนข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ถ้ าเลือกใช้ บัตรเครดิตให้ ป้อนหมายเลขบัตร
รหัส ความปลอดภัย (ตัวเลข 3 ตัวหลัง บัตร), วันที่หมดอายุ จากนั้นป้ อนชื่อที่อยู่ท่ีใช้ ในการส่ง
ใบเสร็จรั บเงิน พร้ อมหมายเลขโทรศัพ ท์ (ส าหรั บผู้ท่ีเลื อก None ให้ ป้อนที่อยู่ ด้วย) แล้ วแตะ
Next/ถัดไป

7. ข้ อความจะแจ้ งให้ ทราบว่าได้ ส่งการยืนยันการสมัครไปที่อีเมลล์ท่ใี ช้ ในการสมัคร ให้ แตะ Done/
เสร็จ

285
8. เปิ ดแอพ Mail แล้ วเปิ ดอีเมลล์ท่ไี ด้ รับจาก Apple แล้ วแตะ Verify Now

9. Safari จะเปิ ดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ ป้อนแอคเคาต์ Apple ID ที่สมัคร แล้ วแตะ Verify Address
10. เมื่อข้ อมูลถูกต้ อง ข้ อความจะแจ้ งให้ ทราบเพี ยงเท่านี้ การสมัครก็สาเร็จเรียบร้ อย พร้ อมใช้ งาน
แตะ Return to the Store
11. ป้ อนรหัสผ่าน Apple ID ที่สมัครไป แล้ วแตะ OK/ตกลง เพียงเท่านี้การสมัคร Apple ID ก็สาเร็จ
สามารถใช้ งานได้ ทนั ที
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สมัคร Apple ID ด้วย iTunes Gift Card อย่างรวดเร็ว
การสมัครวิธีน้ ี ต้ องใช้ iTunes Gift Card ซึ่งเป็ นเหมือนบัตรเติมเงินที่ต้องใช้ ให้ ตรงกับประเทศที่
ออกบัตร เช่น การ์ดจากอเมริกาจะใช้ กับ App Store หรือ iTunes Store ของอเมริกาเท่านั้น (ยังไม่รองรับ
ในไทย)
1. เปิ ด App Store เลือกหัวข้ อ Featured เลื่อนลงไปด่านล่าง แล้ วแตะ Redeem
2. ป้ อนรหัสตัวเลขจากการ์ด แตะ Redeem แล้ วทาตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้น

Sign In, Sign Out ดู ขอ้ มูล Apple ID
เมื่อมี Apple ID แล้ วสามารถเลือกที่จะ Sign In, Sign Out ดูข้อมูล Apple ID ได้ ตามต้ องการ
Sign In เข้าทางาน
1. เปิ ด Apple Store เลือกหัวข้ อ Featured/รายการแนะนา เลื่อนหน้ าจอลงไปข้ างล่ าง แล้ วแตะ Sign
In/ลงชื่อเข้ า
2. เลือก Use Existing Apple ID/ใช้ Apple ID ที่มีอยู่
3. ป้ อนชื่อและรหัสผ่าน Apple ID แล้ วแตะ OK/ตกลง

287

ดู ขอ้ มูล Apple ID หรือ Sign Out
1. เปิ ด Apple Store เลื อกหั วข้ อ Featured/รายการแนะนา เลื่ อนหน้ าจอลงไปด่ านล่ าง แล้ วแตะ
Apple ID: ชื่อแอคเคาต์
2. แตะ View Apple ID เพื่อดูข้อมูล หรือ Sign Out
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รีเซ็ตเพือ่ ตั้งรหัสผ่าน Apple ID ใหม่
ถ้ าจารหัสผ่าน Apple ID ไม่ได้ สามารถรีเซ็ตใหม่ เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่
1. เปิ ดเว็บเบราเซอร์ไปที่ http://iforgot.apple.com แตะป้ อน Apple ID แล้ วคลิก Next/ถัดไป
2. เลือกวิธกี ารรีเซ็ตระหว่าง(ในตัวอย่างนี้เลือกรีเซ็ตทางอีเมลล์)
 รีเซ็ตทางอีเมลล์ ส่งลิงค์ในการรีเซ็ตมาทางอีเมลล์ท่รี ะบุไว้ ในขั้นตอนการสร้ าง Apple ID
 ตอบคาถามเพื่อความปลอดภัย ตอบคาถามที่เคยตั้งไว้ ในขั้นตอนการสร้ าง Apple ID ให้
ถูกต้ องเพื่อยืนยันการทาการรีเซ็ต
แตะ Next/ถัดไป อีเมลล์จะถูกส่งมา

3. เปิ ดอีเมลล์ท่ไี ด้ รับจาก Apple แล้ วแตะ รีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID
4. Safari จะเปิ ดหน้ าเว็บสาหรั บตั้งรหั ส ผ่านใหม่ ให้ ต้ังรหั ส ผ่านใหม่ ป้ อนยื่นยัน แล้ วแตะ Reset
Password
5. ข้ อความจะแจ้ งให้ ทราบว่ารหัสผ่านถูกรีเซ็ตแล้ ว และจากนี้ไปให้ ใช้ รหัสผ่านใหม่ท่ตี ้งั ขึ้น
6. จะได้ รับอีเมลล์แจ้ งยืนยันการรีเซ็ต
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ค้นหา Apple ID
ในกรณีท่จี าไม่ได้ ว่า Apple ID คืออะไร สามารถกู้และแก้ ไขได้
1. เปิ ดเว็บเบราเซอร์ไปที่ http://iforgot.apple.com แล้ วแตะลืม Apple ID
2. ป้ อนข้ อมูลชื่อ นามสกุล อีเมลล์ รวมถึงอีเมลล์ก่อนหน้ าที่เคยใช้ แล้ วแตะ ถัดไป
3. เลือกวิธกี ารรีเซ็ต
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แก้ไขข้อมูล Apple ID
หลั งจากสมั ครและใช้ งาน Apple ID ไปแล้ ว สามารถเข้ าไปเปลี่ ยน ปรั บ แต่ งข้ อมู ล ต่ างๆ ได้ ต าม
ต้ องการ
1. เปิ ดเว็บเบราเซอร์ไปที่ My Apple ID http://appleid.apple.com/ หรือ
http://appleid.apple.com/th แล้ วแตะ Manage your Apple ID/จัดการ Apple ID
2. ป้ อนแอคเคาต์ Apple ID แล้ วแตะ Sign in/เข้ าสู่ระบบ
3. เลือกแก้ ไขข้ อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ ID อีเมลล์ รหัสผ่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ เมื่อแก้ ไขแล้ ว
ให้ แตะ Save Change/บันทึกการเปลี่ยนแปลง จะได้ รับอีเมลล์จาก Apple ส่งไปยังอีเมลล์ใหม่ ท่ี
ป้ อนเพื่อให้ เข้ าไปยืนยันการเปลี่ยน
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iCloud เชื่อมต่อข้อมูลได้ทุกทีท่ ุกเวลา
iCloud บริการออนไลน์สารพัดประโยชน์
iCloud คือบริการเก็บ อัพเดต ซิ้งค์ แบ็คอัพ รีสโตร์ข้อมูล การตั้งค่าทั้งหมดในเครื่องแบบไร้ สาย
รวมถึงการค้ นหาเครื่องที่ตกหล่ น สูญหาย ทางานร่ วมกับ Apple ID ทั้งหมดที่ Apple ให้ บริการฟรี ไม่ มี
ค่าใช้ จ่ายสาหรับผู้ใช้ iPhone, iPad, iPod, iPad mini และ OS X ทางานโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติของ iCloud
iCloud ท างานโดยใช้ แอคเคาต์ Apple ID ที่มี อ ยู่ ได้ ทัน ที (หรื อสมั ค รใหม่ ได้ ต ามต้ อ งการ) มี
ประโยชน์มากทั้งการใช้ งานในเครื่องเดียว หรือใช้ ร่วมกันหลายเครื่องผ่าน Apple ID เดียวกัน เช่น เมื่อมี
ทั้ง iPhone, iPad/iPad mini และ/หรือ OS X เป็ นต้ น
 บริการอีเมลล์ฟรี @icloud.com ที่ใช้ งานได้ ท้งั บนอุปกรณ์ท่รี องรับ iOS, OS X หรือจาก
เว็บเมลล์
 แบ็คอัพข้ อมูลทั้งหมดในเครื่อง รวมถึงการตั้งค่า ให้ รีสโตร์ข้อมูลได้ ทนั ทีแบบไร้ สาย
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 ซิงค์ข้ อมูล อีเมลล์ รายชื่อ ปฏิทิน การแจ้ งเตือน หน้ าเว็บที่เปิ ดใน Safari โน้ ต พาสบุ๊ค
ภาพเอกสาร การใช้ งานจึงสะดวกและคล่ องตัวมาก เพราะเมื่อมีการสร้ าง อัพเดต หรื อ
แก้ ไข ข้ อมูลทั้งหมดจะถูกซิงค์ ถูกส่งไปอัพเดตในอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Apple ID เดียวกัน
โดยอัต โนมั ติ เช่ น การแก้ ไขที่อ ยู่ หรื อ การนั ดหมายใน iPhone จะถู กส่งไปอัพ เดตใน
iPad โดยอัตโนมัติแบบไร้ สายผ่านอินเทอร์เน็ต
 เมื่อดาวน์โหลดแอพ เพลง รายการทีวี ภาพยนตร์ และหนังสือ (ทั้งฟรี และจาหน่ าย)
ข้ อมูลจะถูกส่งไปยังทุกเครื่องแบบไร้ สายโดยอัตโนมัติ (ตั้งได้ ) พร้ อมเก็บข้ อมูลรายการที่
ซื้อเอาไว้ เพื่อให้ ตรวจสอบ และดาวน์โหลดใหม่ได้ ฟรี
 ซิงค์ข้ อมู ล ในหนังสือ ตาแหน่ งที่อ่านล่ าสุด บุ๊ค มาร์ ค โน้ ต ข้ อ ความที่ไฮไลต์ ไปยั งทุ ก
เครื่องโดยอัตโนมัติ
 ซิงค์เอกสารบน Pages, Number, Keynote และแอพพลิเคชั่นอืน่ ๆ ที่รองรับ ให้ สามารถ
อ่านเอกสารใหม่ ล่าสุดและแก้ ไขบนเครื่องใดๆ ได้ ทุกที่ ทุกเวลา หรือเข้ าถึงเอกสารผ่าน
เว็บ www.icloud.com เพื่อดาวน์โหลด แก้ ไข และซิงค์ไปยังทุกเครื่องอัตโนมัติ
 รองรับการแชร์ภาพไปยังทุกๆ เครื่องผ่าน Photo Stream เมื่อมีการถ่ายภาพ ภาพถ่ายนั้น
สามารถเปิ ดดูจากเครื่องอื่นๆ ได้ ทันที ด้ วยการซิงค์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยการ iCloud ให้
เก็บได้ สงู สุด 1,000 ภาพ เป็ นเวลา 30 วัน
 บริการ iTunes Match จับคู่และโหลดเพลงคุณภาพสูง
 ค้ นหา iPhone, iPod touch, iPad, iPad mini หรื อ คอมพิ ว เตอร์ Mac ที่ สู ญ หาย ส่ ง
ข้ อความไปแสดง ล็อค และลบข้ อมูลทั้งหมด
 ป้ องกันการ Activate เปิ ดใช้ เครื่อง เช่น ในกรณที่เครื่องถูกขโมยไป แม้ จะรีสโตร์กจ็ ะไม่
สามารถเปิ ดใช้ iPad ของคุณได้ อกี ต่อไป จนกว่าจะล็อคอินด้ วย Apple ID ของคุณ

พื้ นทีเ่ ริ่มต้นฟรี 5GB
iCloud ให้ ใช้ บริการฟรี เตรี ยมพื้ นที่ให้ เก็บข้ อมูลสูงสุดถึง 5GB เช่ น อีเมลล์ เอกสาร ภาพถ่าย
ข้ อมูลแอคเคาต์ การตั้งค่า และข้ อมูลแอพฯ ต่างๆ ข้ อดีคือเพลง แอพ หนั งสือ วิดีโอต่างๆ ที่ซ้ ือ รวมถึง
ภาพใน Photo Stream จัดเก็บฟรี ไม่นับรวมในพื้นที่ 5GB
สาหรับคนที่มีข้อมูลจานวนมาก ต้ องการเก็บพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ก็สามารถสมัครโดยมีค่าใช้ จ่ายเพื่อ
อัพเกรดพื้นที่เพิ่มขึ้นได้ 10GB/20 $US, 20GB/40 $US และ 50GB/100$US
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เปิ ดใช้และตั้งค่า iCloud
iCloud ทาทุกอย่ างโดยอัตโนมัติแทบทั้งหมด เพี ยงคุณตั้งค่ าง่ายๆ ครั้ งเดียวก็เป็ นอันเรียบร้ อย
และให้ คุณปรับเปลี่ยนค่าได้ ทุกเวลาที่ต้องการอีกด้ วย
ดูขอ้ มูลแอคเคาต์ และเปิ ดหรือปิ ดการซิงค์ขอ้ มูลแอพ
1. ในหน้ า Home แตะ Setting/การตั้งค่า ► iCloud
2. ตั้งค่าดังนี้
 Account/บัญชี<ชื่อแอคเคาต์> ตั้งรหัสผ่าน คาอธิบาย การซื้อพื้นที่เพิ่ม และตั้งค่าอีเมลล์
 Applications/แอพพลิเคชั่น เปิ ดหรือปิ ดการซิงค์ข้อมูลของแอพพลิเคชั่น
 Photos/รูป ภาพ เปิ ดหรื อ ปิ ดการใช้ ง าน My Photo Stream และการแชร์ ภ าพระหว่ า ง
เครื่อง
 Document & Data/เอกสารและข้ อมูล เปิ ด/ปิ ดการเก็บเอกสารและข้ อมูล ของแอพใน
iCloud และการโอนข้ อมูลผ่านเครือข่ายมือถือ เมื่อไม่สามารถใช้ งาน Wi-Fi ให้ ระวังเรื่อง
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นด้ วย
 Find My iPad/ค้ นหา iPad ของฉัน เปิ ด/ปิ ดคุณสมบัติ Find My iPad
 Storage & Backup/เนื้อที่เก็บข้ อมูลและข้ อมูลสารอง ตั้งค่าการเก็บข้ อมูลและแบ็คอัพ
 Delete Account/ลบบั ญ ชี ลบแอคเคาต์ iCloud โดยเลื อ กได้ ว่าจะลบแอคเคาต์แต่ เก็บ
ข้ อมูล หรือลบทั้งหมด
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ตรวจสอบพื้ นที่ เปิ ด/ปิ ด และลบข้อมูลที่แบ็คอัพ
1. ในหน้ า Home แตะ Settings/การตั้งค่า►iCloud
2. แตะ Storage/เนื้อที่เก็บข้ อมูล
3. แตะ Manage Storage/จัดการเนื้อที่เก็บข้ อมูล
พื้นที่ท่วี ่างอยู่
พื้นที่ท้งั หมด ตามปกติคือฟรี 5GB

ซื้อพื้นที่เพิ่ม

4. ในหัวข้ อ Manage Storage/จัดการเนื้อที่เก็บข้ อมูล แตะบนชื่อเครื่อง iPad ตัวเลขทางขวาของชื่อ
คือพื้นที่ท่ใี ช้ แบ็คอัพ(ในกรณีท่มี ีเครื่องอื่นๆ ที่ใช้ Apple ID เดียวกัน คุณสามารถแตะเปิ ดเข้ าไป
ดูข้อมูลพื้นที่และลบการแบ็คอัพได้ แต่ไม่สามารถเปิ ด/ปิ ดข้ อมูลที่จะแบ็คอัพของแต่ละแอพได้ )
5. เปิ ด/ปิ ดการแบ็คอัพของแต่ละแอพ โดยจะแสดงขนาดไฟล์ให้ ทราบด้ วย (แตะ Show All Apps/
แสดงทั้งหมด เพื่อดูแอพทั้งหมด สาหรับเลือกเปิ ด/ปิ ดการแบ็คอัพ)
6. หากต้ อ งการลบไฟล์ แ บ็ค อัพ ทั้ง หมด ให้ แ ตะ Delete Backup/ลบข้ อ มู ล ส ารอง เพื่ อ ลบไฟล์
แบ็คอัพ ในข้ อความถามยืนยันแตะ Turn Off & Delete/ปิ ดและลบ
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ขนาดพื้นที่ท่ใี ช้ แบ็คอัพใน iCloud
(รวมทุกเครื่องที่ใช้ Apple ID เดียวกัน)

วันเวลาล่าสุดที่แบ็คอัพ
และขนาดไฟล์แบ็คอัพ

ลบไฟล์เอกสารและข้อมูลทีแ่ บ็คอัพไว้ของแต่ละแอพ
1. ในหน้ า Home แตะ Settings►iCloud
2. แตะ Storage/เนื้อที่เก็บข้ อมูล
3. แตะ Manage Storage/จัดการเนื้อที่เก็บข้ อมูล

ขนาดไฟล์ท่จี ะแบ็คอัพ
ในครั้งต่อไป
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4. ในหัวข้ อ Document & Data/เอกสารและข้ อมูล แตะแอพที่จะลบ
5. แตะ Edit/แก้ ไข
6. เลื อ กลบ แต่ ล ะราย ด้ วยการแตะ
หน้ ารายการที่จ ะลบ แล้ ว
หรือแตะ Delete All/ลบทั้งหมด เมื่อลบเสร็จแล้ วแตะ Done/เสร็จ

แตะปุ่ ม เพื่อลบ
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แยก Apple ID สาหรับ Store และ iCloud
ตามปกติ เมื่ อ เปิ ดเครื่ องตั้ งค่ า ในครั้ งแรกที่ เปิ ดเครื่ อ ง Apple ID จะถู ก ใช้ เป็ นแอคเคาต์ ห ลั ก
สาหรับซื้อแอพ เพลง ฯลฯ รวมถึงใช้ กบั iCloud โดยอัตโนมัติ
แต่ ก ็ส ามารถใช้ Apple ID 2 แอคเคาต์ เพื่ อ แยกใช้ ส าหรั บ App Store กั บ iTune Store และ
iCloud เพื่ อความเป็ นส่วนตั วได้ เช่ น การใช้ Apple ID แอคเคาต์แ รกร่ วมกัน ในครอบครั ว เพื่ อติ ดตั้ ง
แอพพลิเคชั่น เกม โหลดเพลง ฯลฯ ซื้อเครื่องเดียวใช้ ได้ ท้งั บ้ าน และใช้ Apple ID อีกแอคเคาต์สาหรั บ
iCloud เพื่ อแยกข้ อ มู ล ในส่ วนชื่อ ที่อยู่ ตารางเวลา บุ๊ค มาร์ ค อีเมลล์ แยกไปส าหรั บ แต่ ล ะคนไม่ ได้ ใช้
ร่วมกัน
การแยก iCloud ส าหรับแต่ละเครื่อง ยังช่วยประหยัดพื้นที่เก็บข้ อมูลฟรี 5GB ที่ iCloud ให้ มา
อีกด้ วย เพราะ iCloud จะนับรวมจากทุกเครื่องที่ใช้ แอคเคาต์เดียวกัน
วิธกี ารทาได้ ง่ายๆ ก่อนอืน่ ให้ เตรียมแอคเคาต์ Apple ID 2 แอคเคาต์ก่อน
1. ในหน้ า Home แตะ Settings►iCloud►Delete Account/ลบบัญชี แล้ วแตะ Delete/ลบ
เพื่อยืนยัน
2. ในหน้ า Home แตะ Settings►iCloud►ป้ อน Apple ID ใหม่ท่จี ะใช้ สาหรับ iCloud
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ITunes
เป็ นคำถำมยอดฮิ ตก็ ว่ำได้ ส ำหรับ คนที่ เพิ่งใช้ iPhone, iPad, และ iPod ว่ำ “แล้วจะเอำเพลง, รู ป ,
วิดีโอลงยังไง” นั่นเพรำะว่ำ อุ ปกรณ์ เหล่ ำนี้ ไม่ สำมำรถที่ จะท ำกำร copy ไฟล์ แล้วไป paste ได้โดยตรง
เหมื อ นยี่ห้อ อื่ น ๆ แต่ ตอ้ งใช้วิธีก ำรที่เรี ยกว่ำ “ซิ งค์ ” (sync) ซึ่ งกำรซิ งค์คือ กำรปรับ เทียบข้อ มู ล ระหว่ำง
อุปกรณ์สองอย่ำง ในที่น้ ีก็คือ คอมพิวเตอร์และบรรดำเจ้ำ i ต่ำงๆ นั่นเอง และจะต้องมีตวั กลำงที่ทำหน้ำที่ใน
กำรเชื่อมต่อก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมนี้นี่เองที่มีควำมสำคัญมำก เพรำะกำรใช้งำน iPhone,
iPad และ iPod หำกไม่มีโปรแกรมที่วำ่ นี้แล้ว ก็จะใช้งำนได้ไม่เต็มร้อย โปรแกรมนี้ก็คือ iTunes
iTunes เป็ นโปรแกรมฟั งเพลงที่พฒั นำโดยบริ ษทั Apple นอกจำกจะเป็ นโปรแกรมฟังเพลงที่ดีและ
ใช้งำนง่ำยแล้ว ยังเป็ นโปรแกรมตัวกลำงที่ใช้สำหรับซิ งค์กบั อุ ปกรณ์ ต่ำงๆ ของ Apple ด้วย ไม่ ว่ำจะเป็ น
iPhone, iPad และ iPod เพรำะกำรท ำงำนของอุ ปกรณ์ เหล่ ำนี้ Apple ไม่ อ นุ ญ ำตให้ท ำกำร copy และ paste
ข้อมูลได้โดยตรงเหมือนยีห่ ้ออื่นๆ อำจเพรำะเรื่ องลิขสิ ทธิ์ หรื ออะไรก็ไม่ทรำบ แต่วำ่ Apple ใช้วธิ ีกำรซิ งค์
ข้อมูล ในกำรเอำไฟล์เพลง, รู ปภำพ, วิดีโอ, ริ งโทน, แอพ ฯลฯ แทน หลักกำรซิ งค์ ถ้ำพูดง่ำยๆ ก็คือ ข้อมูลที่
เรำจะเอำมำลงใน iPhone นั้น จะต้องใส่ ลงไปใน iTunes ก่อน แล้วทำกำรซิ งค์ iTunes จะเป็ นตัวที่นำข้อมูล
ต่ำงๆ ลงไปใน iPhone ของเรำครับ

** การดาวน์ โหลดและติดตั้งโปรแกรม iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์
1. เริ่ มจำกดำวน์โหลด iTunes มำติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ของเรำก่อน (มีขอ้ แนะนำอย่ำงหนึ่ง ควร
ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว เครื่ องไหนเครื่ องนั้นไปเลยสำหรับกำรซิงค์ ไม่แนะนำให้ใช้หลำยเครื่ อง เพรำะ
ข้อมูลอำจสูญหำยได้ โดยกำรดำวน์โหลดโปรแกรมให้เข้ำไปที่ http://www.apple.com จำกนั้นเลือก
iTunes เพือ่ เข้ำหน้ำดำวน์โหลด (iTunes โหลดมำใช้ฟรี ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ)

เข้ำเว็บไซต์ www.apple.com จำกนั้นคลิกเมนู iTunes
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2. จำกนั้นให้กดที่ Download iTunes

คลิกที่ Download iTunes
3. ก่อนดำวน์โหลด ต้องกรอกอีเมล์ (เพือ่ รับข่ำวสำร หรื อถ้ำไม่อยำกรับก็ให้คลิกสองข้อบนออก) แล้วเลือก
ประเทศ (ให้เลือกประเทศไทย) แล้วจึงจะสำมำรถดำวน์โหลดได้

กรอกอีเมล

คลิกที่ Download Now

4. เลือกสถำนที่ ๆ ต้องกำรเก็บโปรแกรม iTunes ว่ำจะเก็บไว้ที่ใดบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ของเรำ
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เมื่อดำวน์โหลดเสร็จ จะปรำกฏไอคอนของ iTunes Setup ดังรู ป

5. จำกนั้นให้กด Run เพือ่ ทำกำรติดตั้ง
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คลิก Run

6. ให้ทำกำรคลิกปุ่ ม Next ไปเรื่ อย ๆ จนติดตั้งเสร็จเรี ยบร้อย

คลิกปุ่ ม ต่อไป / Next

7. คลิกปุ่ ม ติดตั้ง / Install เพือ่ ทำกำรติดตั้งโปรแกรม iTunes ไฟล์โปรแกรมจะถูกเก็บไว้ใน C:\Program
files
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คลิกปุ่ ม ติดตั้ง / Install

8. เมื่อติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว จะมีหน้ำจอแจ้งว่ำเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ถ้ำเรำต้องกำรเปิ ดใช้งำนทันที ให้คลิกเลือก
เปิ ด iTunes หลังออกจากตัวติดตั้ง แล้วกด เสร็จ / Finish

คลิกปุ่ ม เสร็จ / Finish

เมื่อเปิ ดโปรแกรม iTunes ขึ้นมำจะภำยในโปรแกรมจะประกอบไปด้วยรำยละเอียดต่ำง ๆ ดังนี้
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แถบบน เป็ นแผงควบคุมกำรเล่นเพลง และสถำนะ
ต่ำงๆ

หน้ำจอตรงกลำงจะแสดงเพลง หำกยังไม่เอำเพลงเข้ำไป ก็จะไม่มีขอ้ มูลในส่วนนี้

แถบซ้ำยมือ มี Library (แหล่งเก็บเพลง, วิดีโอ, App Store, Shared, Playlist
แถบล่ำงจะเป็ นตัวควบคุมกำรเล่นเพลง และ Playlist

การตั้งค่ า iTunes สาหรับการใช้ งาน
เพือ่ กำรใช้งำน iTunes ที่ตรงต่อควำมต้องกำรเรำต้องทำกำรปรับแต่ง iTunes ก่อนกำรใช้งำนโดยที่เข้ำ
ไปปรับตั้งค่ำที่เมนู แก้ ไข / Edit เลือกคำสัง่ การตั้งค่า / Preference

1

2
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ก็จะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรตั้งค่ำต่ำงๆ ของ iTunes Store ดังนี้

การเพิม่ เพลงและซิงค์ เพลงใน iTunes
ขั้นตอนนี้คือกำรเพิม่ เพลงที่ตอ้ งกำรใส่ลงใน iPhone , iPad ของเรำ ซึ่งขั้นแรกให้เรำเตรี ยมไฟล์เพลงที่
ต้องกำรจะนำใส่ไว้ในโปรแกรม iTunes สำมำรถทำได้ 2 วิธี คือ
1. คลิกเลือกไฟล์เพลงมำวำงในช่อง Library ของ iTunes ได้เลย
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1
2
3

ลำกไฟล์เพลงจำกคอมพิวเตอร์เข้ำมำในคลังเพลง

2. คลิกที่เมนู File บนเมนูบำร์ จำกนั้นคลิกเลือกคำสัง่ Add file to library
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1

2

** จัดรายการ Playlist
ใน iTunes เมื่อเปิ ดขึ้นมำเพือ่ จัดกำรไฟล์เพลงต่ำง ๆ เรำสำมำรถสร้ำงรำยกำรเพลงโปรดเพือ่ เลือกฟัง
เฉพำะเพลงที่ตนเองชื่นชอบได้ โดยจะเรี ยกว่ำกำรจัดกำร Playlist ส่วนตัว เพือ่ กำร Sync เข้ำกับอุปกรณ์
Tablet ได้อย่ำงสะดวก และสำมำรถเลือกฟังเพลงที่ตนเองสร้ำงเป็ นหมวดหมู่ไว้ได้อย่ำงง่ำยดำย โดยมี
วิธีกำรสร้ำง Playlist ดังนี้
1. เปิ ดโปรแกรม iTunes ขึ้นมำ แล้วคลิกหัวข้อ เพลย์ลิสต์ / Playlists
2. จำกนั้นคลิกที่เครื่ องหมำย + ด้ำนมุมล่ำงซ้ำยมือของโปรแกรม
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1

2

3. คลิกคำสัง่ เพลย์ ลสิ ต์ ใหม่ / New Playlist

3

4. จะปรำกฏกรอบป้ ำยชื่อให้เรำตั้งชื่อ Playlists ตำมที่ตอ้ งกำร จำกนั้นให้เรำตั้งชื่อลงไปแล้วกดปุ่ ม
Enter ก็จะได้ Playlists ตำมชื่อที่เรำตั้ง
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4

พิมพ์ชื่อเพลย์ลิสต์เข้ำไป

5. จำกนั้นให้เรำใส่เพลงหรื อทำกำร เพิ่มไปยัง... / add รำยชื่อเพลงใส่ลงใน Playlists ที่สร้ำงขึ้น โดยกำร
คลิกลำกเมำส์รำยชื่อเพลงด้ำนซ้ำยมือมำวำงที่ตำแหน่ง Playlists ด้ำนขวำมือ จำกนั้นคลิกที่ปมุ่ เสร็จ /
Done

5.1
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5.3

5.2

ลำกเพลงด้ำนซ้ำยมือ มำวำงในพื้นที่เพลย์ลิสต์ดำ้ นขวำมือ

เมื่อคลิกที่ชื่อ Playlist จะปรำกฏรำยชื่อเพลงที่เพิ่มลง
ไปทำงด้ำนขวำมือ

Playlist ที่สร้ำงจะปรำกฏในหน้ำแรกของ iTunes
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การซิงค์ เพลงลงใน iPad , iPhone
1. เสียบอุปกรณ์ของเรำที่ตอ้ งกำรซิงค์กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ สังเกตว่ำเมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ซิงค์กบั
อุปกรณ์แล้ว จะปรำกฏไอคอนของอุปกรณ์ดงั รู ป

2. คลิกหัวข้อ เพลง / Music ด้ำนซ้ำยมือ จำกนั้นคลิกเลือกหัวข้อ
- คลังเพลงทั้งหมด / Entrie music library เพือ่ เลือกเพลงทั้งหมดที่จะนำเข้ำอุปกรณ์
- เพลย์ลิสต์ ที่เลือกอยู่ ศิลปิ นทีเ่ ลือกอยู่ อัลบั้มที่เลือกอยู่ แนวที่เลือกอยู่ / Selected playlists ,artistes
,albums and genres เพือ่ เลือกเพลงตำมที่ตอ้ งกำร จะปรำกฏรำยกำรที่ได้สร้ำงหัวข้อไว้ เช่น เลือกตำม
ศิลปิ น , แนวเพลง ต่ำงๆ เป็ นต้น โดยกำรเลือกเพลงให้คลิก ที่หน้ำชื่อเพลงดังรู ป
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1. คลิกเชื่อมข้อมูลเพลง
2. เลือกหัวข้อรำยกำรเพลง

4. เลือกเพลง
3. เลือกเพลย์ลิสต์

5. เลือกปรับใช้

เมื่อทำกำร Sync แล้วรอให้โปรแกรมทำงำนอยูส่ งั เกตเครื่ องหมำยลูกศร 2 ทิศวนเข้ำหำกัน แสดงให้
ผูใ้ ช้งำนทรำบว่ำได้ทำกำรรวมข้อมูลแล้ว

รำยกำรเพลงก็จะเข้ำมำอยูใ่ นแอพ เพลง / Song ของ iPad ดังรู ป
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การเพิม่ รูปภาพ และซิงค์ รูปภาพลงใน iTunes
รู ปภำพก็เช่นเดียวกันหำกต้องกำรนำใส่ในเครื่ อง iPad หรื อ iPhone ถ้ำเป็ นยีห่ อ้ อื่น วิธีกำรง่ำยๆ
ในกำรเอำรู ปลงมือถือก็คอื copy แล้ว paste ได้เลย แต่ iPad จะต้องทำกำรซิงค์ คล้ำย ๆ กับกำรใส่เพลง โดย
มีวธิ ีกำรใส่ขอ้ มูลดังนี้
1. ถ้ำต้องกำรนำรู ปภำพที่ถ่ำยจำกกล้องของ iPad หรื อ iPhone มำใส่ในคอมพิวเตอร์ ให้เสี ยบ
สำยต่อเข้ำกับเครื่ องคอมพิวเตอร์

เรำสำมำรถคัดลอกรู ปภำพจำกอุปกรณ์แท็ปเล็ตของเรำวำงลงในเครื่ อง

คอมพิวเตอร์ได้ทนั ที ดังรู ป สำมำรถคลิกที่ไฟล์รูปที่ตอ้ งกำรจำกนั้นคลิกขวำเลือก Copy แล้ว Paste ลงใน
ไดร์ฟหรื อสถำนที่ ๆ ต้องกำรจะคัดลอก
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1. คลิกชื่ออุปกรณ์ iPad

2. คลิกโฟลเดอร์ Internal Storage

3. คลิกโฟลเดอร์ DCIM

4. เลือกโฟลเดอร์รูปภำพ
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5. เลือก Copy และ Paste รู ปภำพยังตำแหน่งในคอมพิวเตอร์ตำมที่ตอ้ งกำร
2. สำหรับวิธีกำรนำรู ปจำกคอมพิวเตอร์มำใส่ใน iPad โดยผ่ำน iTunes นั้น จะแตกต่ำงจำกกำรใส่
เพลงและแอพพลิเคชัน่ เพรำะ iTunes ไม่สำมำรถเปิ ดและแสดงรู ปภำพได้ วิธีกำรคือ ให้สร้ำงโฟลเดอร์
รู ปภำพในคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วเปิ ดโปรแกรม iTunes ขึ้นมำ แล้วทำตำมขั้นตอนดังรู ป

1

2
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3

4

5

6
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7

โฟลเดอร์รูปภำพก็จะเข้ำมำอยูใ่ นแอพ รู ปภาพ / Photos ของ iPad ดังรู ป
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สำหรับรู ปภำพที่ Sync แล้วและเปิ ดจำก Tablet จะไม่สำมำรถลบรู ปภำพได้จำกอุปกรณ์ Tablet
จะต้องทำกำรลบรู ปนั้นที่ iTunes โดยทำตำมขั้นตอนข้ำงต้นแล้วคลิกที่ชื่อไฟล์เพือ่ ยกเลิกกำรเลือก ไฟล์
รู ปภำพจะถูกลบทิ้งไปทันที

คลิกเพือ่ เอำเครื่ องหมำย  ออก

คลิก เอำรู ปภำพออก
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คลิก ปรับใช้

3. กำรซิงค์ ให้เรำเสี ยบ iPad หรื อ iPhone เข้ำกับคอมพิวเตอร์ แล้วเปิ ด iTunes ขึ้นมำ ก็จะมีหน้ำจอ
ดังในรู ป iTunes จะแสดงข้อมูลของ iPad ของเรำ ว่ำมีหน่วยควำมจำใช้ไปเท่ำไหร่ ใช้อะไรไปบ้ำง (แถบสี
ด้ำนล่ำง) และจะมีแท็บแยกข้อมูลแต่ละประเภท เช่น info, music, movie ฯลฯ

ขนาดความจุภายในอุปกรณ์ Tablet ที่จะมีแถบสีบอกว่าเราได้ ใช้ ความจุไปเท่าไหร่แล้ ว และเหลือพื ้นที่เท่าไหร่ที่
จะใช้ บนั ทึกงานต่าง ๆ ได้ จากตัวอย่าง แถบสีเขียวจะเป็ นพื ้นที่ของการติดตัง้ Application เป็ นต้ น

