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         - การเปิดเคร่ือง 

            กดปุ่ ม Power ดา้นมุมบนขวาของเคร่ืองคา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที  จะใชเ้วลาเล็กนอ้ยในการบูตเคร่ือง

ใหร้ะบบพร้อมใชง้าน 

 

         - การปิดเคร่ือง 

            กดปุ่ ม Power ดา้นบนขวาของเคร่ืองคา้งไว ้3 วนิาที จากนั้นแตะบนขอ้ความ Slide to power off ที่
ปรากฏอยูด่า้นบนของหนา้จอ แลว้ลากไปทางดา้นขวา หนา้จอจะดบัลง แต่ถา้ตอ้งการยกเลิกการปิดเคร่ือง 

ใหแ้ตะไปที่ Cancel ที่อยูด่า้นล่างของหนา้จอ 

  

กดปุ่ ม Power คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที 

1. กดปุ่ ม Power คา้งไว ้ 2. แตะแลว้ลากไปทางขวา 

3. แตะที่ Cancel ถา้ตอ้งการยกเลิก 

พืน้ฐานและเทคนิคการใชง้าน  
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         - การลอ็คหน้าจอ 

            กดปุ่ ม Power 1 คร้ัง  ก็จะเขา้สู่โหมด Sleep หรือปิดหนา้จอชัว่คราวไดท้นัที 

         - การปลดลอ็คหน้าจอ 

            สามารถท าได ้ 2 แบบ  คือ กดที่ปุ่ ม Power ที่อยูด่า้นบนเคร่ือง หรือกดที่ปุ่ มวงกลมที่เป็นปุ่ ม Home 
ดา้นหนา้เคร่ือง จากนั้นแตะที่ Slide to Unlocked แลว้เล่ือนไปทางดา้นขวาของหนา้จอ เท่าน้ีก็จะเขา้สู่ระบบ

เพือ่ใชง้านไปตามปกติ แต่ถา้ในกรณีที่มีการตั้งรหสัส าหรับการเขา้หนา้จอเอาไว ้ ก็จะแสดงขึ้นหลงัจากที่ 

Unlocked หนา้จอเสร็จแลว้ 

 

 

 

            เม่ือเอียงเคร่ืองไปมา  ภาพแบค็กราวน์จะเล่ือนไปตามมุมมองต่างๆ ของตวัเคร่ือง  ซ่ึงในหนา้จอน้ี 

คุณสามารถ 

            - ปลดลอ็ค แตะบนหนา้จอที่ต  าแหน่งใดก็ได ้แลว้ลากน้ิวไปทางขวาเพือ่ปลดล็อคและเร่ิมใชง้าน 

 

 

 

1. กดปุ่ ม Home 

2. แตะแลว้เล่ือนไปทางขวา 
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            - เปิดดูการแจ้งเตือน แตะดา้นบนของหนา้จอแลว้ลากลงมา เพือ่ดูรายการแจง้เตือน 

 

            - เปิด Control Center แตะดา้นล่างของหนา้จอแลว้ลากขึ้นไป เพือ่ปรับแต่งการใชง้านต่างๆ 

 

 

 

            เม่ือตอ้งการปิดเสียงทั้งหมดของ iPad สามารถเล่ือนสวติซ์ Silent/Ring ดา้นขา้งซา้ยของตวัเคร่ือง 

เม่ือเสียงถูกปิดจะเห็นเป็นแถบสีสม้ และหนา้จอจะเห็นรูประฆงัที่มีขีดพาดผา่น ถา้เล่ือนสวติซ์เปิดเสียงจะมี

รูประฆงัขึ้นที่หนา้จอ 

            การปรับระดบัความดงัของเสียง  ท  าไดด้ว้ยการกดปุ่ ม + เพือ่เพิม่เสียง หรือกดปุ่ ม – เพือ่ลดเสียง 
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            ปุ่ ม Home จะอยูด่า้นล่างของหนา้จอ ทุกคร้ังที่กดปุ่ ม Home ไม่วา่จะอยูท่ี่แอพพลิเคชนัใด จะ
ยอ้นกลบัมาที่หนา้จอหลกัเสมอ 

 

 

 

            หนา้จอ Home คือหนา้จอหลกัของ iPad ประกอบดว้ยไอคอนและโฟลเดอร์ของแอพพลิเคชัน่ต่างๆ 
ซ่ึงมีไดห้ลายหนา้ และสามารถเล่ือนดูแต่ละหนา้ไดด้ว้ยการแตะบนหนา้จอแลว้ปัดน้ิวไปทางซา้ยหรือขวา 

            ดา้นล่างของหนา้จอ Home เรียกวา่ ด็อค (Dock) เป็นพื้นที่พเิศษส าหรับวางแอพพลิเคชัน่ที่ใชง้าน

บ่อย โดยวางไดสู้งสุด 6 ไอคอน 

ปุ่ มลดเสียง 

ปุ่ มเพิม่เสียง 

ปุ่ มสวติซ์ Silent/Ring 
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            ไอคอนและโฟลเดอร์ในหนา้ Home สามารถยา้ยต าแหน่งไดอ้ยา่งอิสระ 

            1. แตะบนไอคอนหรือโฟลเดอร์คา้งไวป้ระมาณ 1 วนิาที ไอคอนหรือโฟลเดอร์นั้นจะขยบัไปมา                           

            2. แตะแลว้ลากไอคอนหรือโฟลเดอร์ไปยงัต าแหน่งใหม่ในหนา้จอเดียวกนั หรือไปที่ขอบของ
ดา้นซา้ยหรือขวา เพือ่ยา้ยไปวางที่หนา้อ่ืนๆ เสร็จแลว้กดปุ่ ม Home 1 คร้ัง  

 

        

ด็อค (Dock) 

ไอคอนต่างๆ 

1. แตะคา้ง 2. ลากไปยงัต าแหน่งที่ตอ้งการ 

 

3. วาง 
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            - เพิม่ไอคอนเข้ามาไว้ในด็อค  

            ใหแ้ตะไอคอนที่อยูบ่นหนา้จอคา้งไว ้แลว้ลากมาวางในพื้นที่ของด็อค   

 

 

            - ย้ายไอคอนออกจากดอ็ค  

            ใหแ้ตะไอคอนบนดอ็คคา้งไว ้ แลว้ลากมาวางในพื้นที่วา่งของหนา้จอ เม่ือวางเรียบร้อยแลว้ ใหก้ด
ปุ่ ม Home 1 คร้ัง 

 

 

 

 

 

1. แตะคา้ง 

1. แตะคา้ง 2. ลากไปวางบนพื้นที่ด็อค 3. วางไอคอน 

2. ลากไปวางบนพื้นที่วา่ง 3. วางไอคอนบนหนา้จอ 
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              - สร้างโฟลเดอร์ใหม่ 

                1. แตะบนไอคอนใดๆ คา้งไว ้จากนั้นลากไอคอนไปทบัไอคอนอ่ืน 

                2. โฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้นและตั้งช่ือใหอ้ตัโนมติั สามารถเปล่ียนช่ือโฟลเดอร์ได ้

                3. แตะพื้นที่วา่งนอกโฟลเดอร์ แตะลากไอคอนอ่ืนมาวางเพิม่ในโฟลเดอร์ได ้ 

 

 

              - เปิดแอพพลเิคช่ันในโฟลเดอร์ 

                1. แตะบนโฟลเดอร์เพือ่เปิด 

                2. แตะบนไอคอนของแอพพลิเคชัน่เพือ่เปิดใชง้าน 

 

              - เพิม่ไอคอนในโฟลเดอร์ 

                1. แตะบนไอคอนบนหนา้จอคา้งไว ้

                2. แตะแลว้ลากไอคอนเขา้ไปในโฟลเดอร์ เม่ือเสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม Home 1 คร้ัง 

 

 

 

1. แตะไอคอนคา้งไว ้ 2. ลากไปทบัไอคอนอ่ืน 3. เปล่ียนช่ือโฟลเดอร์ 
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              - การจดัการโฟลเดอร์ 

                1. แตะเปิดโฟลเดอร์ แลว้แตะบนไอคอนใดๆ ในโฟลเดอร์คา้งไว ้

                2. เลือกการจดัการ ดงัน้ี 

                    - ย้ายไอคอน  แตะแลว้ลากไอคอนออกจากโฟลเดอร์ไปยงัหนา้จอ Home หรือโฟลเดอร์อ่ืน 

                    - เปลี่ยนช่ือโฟลเดอร์ แตะคา้งบนช่ือโฟลเดอร์เพือ่แกไ้ข 

                    - ลบโฟลเดอร์ ยา้ยไอคอนออกจากโฟลเดอร์ใหห้มด โฟลเดอร์จะถูกลบโดยอตัโนมตัิ   

                3. กดปุ่ ม Home 1 คร้ัง 

 

 

            หนา้จอ Home มีสูงสุดไดถึ้ง 15 หนา้ โดยปกติเม่ือติดตั้งแอพพลิเคชัน่ใหม่จนเตม็หนา้ ระบบจะสร้าง

หนา้ใหม่ให้โดยอตัโนมติั แต่สามารถเพิม่หนา้ใหม่ไดโ้ดยการลากไอคอนใดๆ ไปที่ขอบดา้นขวาของหนา้จอ 
หนา้จอ Home ใหม่ก็จะถูกสร้างเพิม่ขึ้นโดยอตัโนมติั 

               

 

 

 

 

 

1. แตะคา้ง แลว้ลากไปที่ขอบดา้นขวา 2. ปล่อยน้ิว แลว้กดปุ่ ม Home 
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            สวติซ์ Silence/Ring ทางดา้นขวาของ iPad สามารถเลือกใชไ้ด ้2 แบบ คือ การปิด/เปิดเสียง หรือการ

ล็อคการหมุนหนา้จอ 

            1. ในหนา้จอ Home ใหแ้ตะที่ การต้ังค่า (Setting) -----> ทั่วไป (General)    

            2. เลือก ล็อคไม่ให้หมนุ / Lock Rotation หรือ ปิดเสียงให้เงียบ (Mute)  

 

           

 

 

สามารถเรียกขึ้นมาใชง้านไดโ้ดยแตะที่ขอบดา้นล่างของหนา้จอแลว้ปัดขึ้น 

 

 

 

เปิดกลอ้ง 

เปิด / ปิด Wi-Fi 
เปิด / ปิดโหมดเคร่ืองบิน 

ควบคุมการเล่นเพลง 

ปรับความดงัเสียง ตั้งค่า AirDrop 

เปิด / ปิด Bluetooth 

เปิดการจบัเวลาถอยหลงั 

 

ปรับความสวา่งหนา้จอ 

เปิด / ปิดหา้มรบกวน 

 

1. แตะที่ การตั้งค่า 2. เลือก ทัว่ไป 

3. เลือกการใชง้านส าหรับปุ่ ม Silence/Ring 
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            เปิดหรือปิด Control Center ในหน้าจอลอ็คหรือหน้าแอพ 

                 ในหนา้จอ Home ใหแ้ตะที่ การต้ังค่า (Setting) -----> ศูนย์ควบคุม (Control Center) เพือ่ตั้งค่า 

 

               

 

 

 

 

 

 

1. แตะดา้นล่างหนา้จอ 2. ลากแถบ Control Center ขึ้นมา 

1. แตะที่ การตั้งค่า 2. เลือก ศูนยค์วบคุม 3. เลือกเปิดการเขา้ถึงศูนยค์วบคุม 
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            1. แตะขอบดา้นบนหนา้จอแลว้ลากมาเพือ่เปิด หรือแตะขอบดา้นล่างหนา้จอแลว้ลากขึ้นไปเพือ่ปิด 

 

 

            2. รายการแจง้เตือนจะแบ่งเป็น 

            - วนันี ้/ today  แสดงรายการแจง้เตือนทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งในขณะใชง้านหรือล็อคเคร่ือง 

            - การแจ้ง  แสดงรายการแจง้เตือนทั้งหมดที่ไดรั้บ 

 

 

            1. แตะบนไอคอนของแอพ 

            2. แอพจะเปิดขึ้นมาทนัที เม่ือตอ้งการกลบัมายงัหนา้ Home ใหก้ดปุ่ ม Home 1 คร้ัง 

 

 

 

            มลัติทาสก้ิง (Multitasking) คือ การสลบัระหวา่งแอพที่เปิดใชง้าน 

 

 

 

1. แตะดา้นบนหนา้จอ 2. ลากแถบลงมา 3. แตะที่ลูกศรช้ีขึ้นเพือ่ปิด 
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1. กดปุ่ ม Home ติดกนั 2 คร้ัง 

            1. กดปุ่ ม Home ติดกนั 2 คร้ัง รายการแอพทั้งหมดที่เปิดใชง้านจะถูกแสดงขึ้นมา สามารถแตะแลว้

ปัดไปทางซา้ยหรือขวาเพือ่เล่ือนดูรายการได ้

          
 

            2. เลือกการใชง้านไดด้งัน้ี 

                - สลบัใชง้าน  แตะบนภาพหนา้จอแอพที่ตอ้งการเปิด หนา้จอจะขยายเตม็จอพร้อมใชง้าน 

                - ปิดการท างานของแอพใดๆ  แตะบนภาพหนา้จอแอพแลว้ลากขึ้นดา้นบนเพือ่ปิด 

 

                - ปิดการท างานของแอพมากกวา่หน่ึง  สามารถปิดแอพไดพ้ร้อมกนั 2 - 3 แอพ โดยใชน้ิ้ว 2 หรือ 3 

น้ิว แตะบนภาพหนา้จอแอพที่อยูติ่ดกนั แลว้ลากขึ้นดา้นบนเพือ่ปิดพร้อมกนั 

2. แตะแลว้ปัดไปทางซา้ย - ขวา 

แตะบนภาพแลว้ปัดขึ้นเพือ่ปิดแอพ 
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            1. เปิดใชง้านโดยไปที่ การต้ังค่า (Setting) -----> ทั่วไป (General)    

            2. ตั้ง ลักษณะท่าทางใช้งานมลัติทาสก์ / Multitasking Gesture เป็น ON เพือ่เปิด หรือ OFF เพือ่ปิด 

 

          

   3. เม่ือเปิดใชง้านแลว้ สามารถแตะ 4 น้ิวบนหนา้จอแลว้ดนัขึ้นเพือ่เปิด หรือลากลงเพือ่ปิดแอพ 

 

ใช ้2 น้ิวแตะบนภาพแลว้ปัดขึ้น

ดา้นบน 

ใช ้3 น้ิวแตะบนภาพแลว้ปัดขึ้น

ดา้นบน 

2. เปิด / ปิดลกัษณะท่าทางใชง้านมลัติทาสก ์1. แตะ ทัว่ไป / General 
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            4. แตะ 4 น้ิวบนหนา้จอ แลว้ปัดไปทางซา้ยหรือขวาเพือ่สลบัระหวา่งแอพพลิเคชัน่ที่เปิดใชง้าน 

    

 

            5. แตะ 5 น้ิวบนหนา้จอแลว้บีบน้ิวเขา้เพื่อออกจากหนา้จอที่ใชง้านไปยงัหนา้ Home ทนัที 

แตะ 4 น้ิวแลว้ดนัขึ้นพร้อมกนั รายการแอพก็จะเปิดขึ้นมา 

แตะ 4 น้ิวแลว้ปัดไปซา้ยหรือขวาพร้อมกนั เพือ่สลบัแอพพลิเคชัน่ที่เปิด

อยู ่
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            AirDrop จะช่วยใหส้ามารถแชร์ภาพ วดีิโอ รายช่ือ เอกสาร เวบ็ไซต ์ ไฟลเ์สียง ต  าแหน่งบนแผนที่ 

ฯลฯ ไดง่้ายและรวดเร็วจากแอพใดๆ ระหวา่งผูใ้ช ้โดยผา่น Wi-Fi หรือ Bluetooth ไดท้นัที ขอ้มูลที่ส่งไปจะ

ถูกเขา้รหสัเพือ่ความปลอดภยัอีกดว้ย 

            ตั้งค่า AirDrop 

                   1. แตะดา้นล่างของหนา้จอ แลว้ลากขึ้นเพือ่เปิด Control Center แลว้แตะ AirDrop  

                   2. แตะเลือกตวัเลือก ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 ตวัเลือก คือ 

                       - ปิด / Off 

                       - เฉพาะรายช่ือ / Contacts Only 

                       - ทุกคน / Everyone ทุกคนสามารถมองเห็นได ้และส่งไฟลม์าแชร์ใหไ้ด ้

 

แตะ 5 น้ิวแลว้บีบน้ิวเขา้เพือ่กลบัมาหนา้จอ Home 

 



209 
 

 

            แชร์ด้วย AirDrop 

                   1. เปิดแอพที่จะแชร์ขอ้มูล เช่น หนา้เวบ็เพจในแอพ Safari หรือภาพใน Photos ใหแ้ตะ  

                   2. เลือกภาพหรือขอ้มูลเพิม่เติมได ้

                   3. แตะช่ือผูรั้บที่แสดงในหวัขอ้ AirDrop (ถา้ไม่เห็นช่ือผูรั้บ ใหต้รวจสอบวา่ผูรั้บเปิดใชง้าน 

AirDrop แลว้หรือไม่) ในหนา้จอผูรั้บจะแสดงขอ้มูลที่ส่งไป ผูรั้บสามารถเลือกที่จะรับไฟลไ์ดด้ว้ยการแตะ 
ยอมรับ / Accept หรือ ปฏิเสธ / Decline เม่ือรับหรือปฏิเสธ ขอ้ความจะแสดงใหท้ราบใตช่ื้อผูรั้บในหวัขอ้ 

AirDrop ดว้ย 

    

แตะ AirDrop และแตะเลือกขอบเขตผูรั้บ 

1. เขา้แอพ รูปภาพ / Photos เลือกรูป แลว้แตะที่  2. เลือกผูรั้บ 
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            รับไฟล์ผ่าน AirDrop 

                   1. เม่ือผูอ่ื้นส่งขอ้มูลมาให ้ หนา้จอจะแสดงใหท้ราบ ผูรั้บสามารถแตะ ยอมรับ / Accept หรือ 
ปฏิเสธ / Decline  

                   2. เม่ือตอบรับ ไฟลท์ี่ไดรั้บจะเปิดขึ้นแสดงทนัที 

 

 

 

 

            1. ในหนา้ Home แตะ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General 

            2. แตะ ภาษาและภูมิภาค / International ---> ภาษา iPad / Language 

            3. แตะเลือกภาษา แลว้แตะ เสร็จส้ิน / Done ช่ือไอคอนและค าสัง่ต่างๆ จะเปล่ียนไปตามภาษาที่เลือก 

 

 

หนา้จอของผูรั้บ ซ่ึงผูรั้บสามารถเลือกที่รับหรือปฏิเสธไฟลท์ี่ส่งไปได ้
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2 

3 4 

1 
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            เพิม่คย์ีบอร์ดในภาษาต่างๆ 

                  1. ในหนา้ Home แตะ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General 

                  2. แตะ แป้นพิมพ์ / Keyboards ---> แป้นพิมพ์ / Keyboards (ตวัเลขทางขวาแสดงจ านวนภาษา

ที่เปิดใช)้  

                  3. แตะ เพิม่แป้นพมิพใ์หม่ / Add New Keyboard 

                  4. เลือกภาษาที่ตอ้งการ หากตอ้งการเพิม่ภาษาอ่ืนๆ อีก ใหท้  าซ ้ าขั้นตอนที่ 3 

                  5. แตะบนภาษาเพือ่ตั้งค่า 

                  6. ตั้งค่าคียบ์อร์ด เช่น เลือกรูปแบบแป้นพมิพ ์

 

 

1 
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2 

3 

4 
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            สลบัใช้คย์ีบอร์ดในภาษาต่างๆ    

                  การเปล่ียนภาษาท าไดง่้ายๆ ดว้ยการแตะ       บนคียบ์อร์ด เพือ่สลบัแต่ละภาษา หรือแตะคา้งไว้
เพือ่เปิดเมนูเลือกภาษา 

 

 

            พมิพ์ตัวเลขและสัญลกัษณ์    

                  1. ปุ่ มตวัเลขเพือ่พมิพ ์

 

    

 

 

 

 

แตะคา้งไว ้

ปุ่ มตวัเลข 
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               2. ปุ่ มสญัลกัษณ์เพิม่เติมเพือ่พมิพว์งเล็บ เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ และสญัลกัษณ์ 

 

 

                  3. ปุ่ มคียบ์อร์ดตวัอกัษร 

 

 

            พมิพ์ตัวเลขไทย    

                  1. แตะ         บนคียบ์อร์ดเพือ่สลบัไปยงัภาษาไทย 

                  2. แตะ          เพือ่เปิดปุ่ มตวัเลข จากนั้นแตะบนปุ่ มตวัเลขอารบิกคา้งไว ้แลว้แตะเลือกปุ่ มตวัเลข

ไทยที่แสดงขึ้นมา 

            พมิพ์ด้วยเสียงกบั Dictation    

                  แตะ       แลว้พดูค  าหรือประโยค ถา้เป็นเคร่ืองหมายในภาษาองักฤษก็สามารถพดูได ้ เช่น 

“comma” หรือ “period” เป็นตน้ เม่ือพดูเสร็จให้แตะ Done 

 

 

ปุ่ มสญัลกัษณ์ 

ปุ่ มตวัอกัษร 
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            คย์ีบอร์ดทีเ่ลือ่นต าแหน่งและแยกกลางได้    

                  1. แตะปุ่ ม           คา้งไว ้แลว้เลือกค าสัง่ แยก / Split หรือแตะดา้นซา้ยและขวาของคยีบ์อร์ดคา้ง

ไว ้แลว้ลากน้ิวซา้ยไปทางซา้ย ลากน้ิวขวาไปทางขวา 

 

 

                  2. คียบ์อร์ดจะแยกออกมา และเล่ือนขึ้นไปตรงกลางเพือ่ใหผู้ใ้ชถื้อ iPad ไว ้2 มือ เพือ่พมิพไ์ด ้

 

 

            รวมคย์ีบอร์ด  

                  1. แตะปุ่ ม           คา้งไว ้แลว้เลือกค าสัง่ ผสาน / Merge หรือแตะคียบ์อร์ดที่แยกกนัทั้งดา้นซา้ย

และขวา ลากกลบัมารวมกนัตรงกลาง 

                  2. คียบ์อร์ดจะกลบัเขา้มารวมกนั หรือเลือกค าสัง่ วางบนแท่นและผสาน / Dock and Merge เพือ่

รวมคียบ์อร์ดและยา้ยกลบัมาดา้นล่าง 

 

2. แตะ แยก / Split 1. แตะคา้งไว ้
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            เลือ่นคย์ีบอร์ดขึน้หรือลง  

                  1. แตะปุ่ ม          คา้งไว ้แลว้เลือกค าสัง่ ปล่อยออก / Undock คียบ์อร์ดจะเล่ือนขึ้นไปอยูต่รงกลาง 

 

 

                  2. แตะปุ่ ม          คา้งไว ้แลว้เลือกค าสัง่ วางบนแท่น / Dock คียบ์อร์ดจะเล่ือนขึ้นไปอยูด่า้นล่าง 

 

 

1. แตะคา้งไว ้2. แตะเลือกรูปแบบการรวมคียบ์อร์ด 

1. แตะคา้งไว ้2. แตะ ปล่อยออก / Undock 

1. แตะคา้งไว ้2. แตะ วางบนแท่น  / Dock 
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            เปิด / ปิดคุณสมบัติการเลือ่นและแยกคย์ีบอร์ด  

                  1. ในหนา้ Home แตะ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General 

                  2. แตะ แป้นพิมพ์ / Keyboard ---> ตั้งค่า แป้นพิมพ์แยกออก / Split Keyboard เป็น ON เพือ่ให้

แยกได ้หรือ OFF เพือ่ปิดการแยก 

 

 

 

1 

2 

3 
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             แตะบนขอ้ความคา้งไวป้ระมาณ 1 วนิาที แวน่ขยายจะปรากฏขึ้น เล่ือนน้ิวไปยงัต าแหน่งที่ตอ้งการ
แกไ้ข 

 

 

             เม่ือผูใ้ชพ้มิพค์  าหรือขอ้ความ ระบบจะแสดงค าที่ถูกตอ้งหรือค าที่สมบูรณ์ใหเ้ลือกไดท้นัที ใหแ้ตะ

ปุ่ ม Spacebar หรือปุ่ ม Return เพือ่เลือกขอ้ความ แต่ถา้ไม่ตอ้งการใชค้  าที่แนะน า ใหแ้ตะบนค าที่แนะน าเพือ่
ปฏิเสธ 

             เม่ือพมิพผ์ดิ เสน้ประสีแดงจะปรากฏขึ้น ใหแ้ตะบนค าที่ผดิ ค  านั้นจะถูกระบายดว้ยสีแดง พร้อม

แสดงค าที่ถูกตอ้งใหเ้ลือกดา้นบน 

 

 

            1. เขย่าเคร่ืองเพือ่ Undo หรือ Redo  

                 เม่ือเขยา่ iPad จะปรากฏค าสัง่ขึ้น ใหแ้ตะปุ่ ม เลิกท า / Undo หรือ ท ากลับมาใหม่ / Redo ถา้

ตอ้งการยกเลิกการแกไ้ข ใหแ้ตะ ยกเลิก / Cancel  

  

 

            2. Undo หรือ Redo ผ่านคย์ีบอร์ด  

                 - Undo แตะปุ่ ม           แลว้แตะปุ่ ม                      หรือ  

                 - Redo แตะปุ่ ม           แลว้แตะปุ่ ม            จากนั้นแตะปุ่ ม                      หรือ           

 

 

 

 

 

เขยา่ แลว้เลือก เลิกท า / Undo หรือ ท ากลบัมาใหม่ / Redo 
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             เพิม่ Shortcut 

                 1. ในหนา้ Home แตะ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> แป้นพิมพ์ / Keyboard ---> 

แตะ ปุ่ มลัด / Add New Shortcut 

                 2. ในช่อง วลี / Phrase ใหพ้มิพค์  าพลลพัธ ์ และในช่อง ปุ่ มลัด / Shortcut ใหพ้มิพค์  ายอ่เขา้ไป 

แลว้แตะ บันทึก / Save เม่ือพมิพค์  ายอ่ จะมีกรอบแสดงค าขึ้นมา เพือ่ใหแ้ตะเลือกทนัท ี

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 
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4 

 

5 

 
6 

 

7 
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             Spotlight คือ เคร่ืองมือคน้หา ที่สามารถคน้หาขอ้มูลไดแ้ทบทุกประเภทใน iPad ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

             1. ในหนา้ Home ใดๆ แตะตรงกลางหน้าจอแลว้ลากลง 

             2. ช่อง ค้นหาใน iPad / Search iPad จะแสดงขึ้นมาดา้นบน ใหพ้มิพค์น้หา และแตะผลลพัธเ์พือ่เปิด

ใชห้รือดูไดท้นัท ี

             3. ปิด Spotlight โดยการแตะปุ่ ม Cancel หรือแตะหนา้จอ 1 คร้ัง 
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             รีสตาร์ท iPad กดปุ่ ม Power คา้งไวจ้นสไลเดอร์ เลื่อนเพือ่ปิดเคร่ือง / slide to power off ปรากฏ

ขึ้น ใหล้ากไปทางขวาเพือ่ปิดเคร่ือง แลว้เปืดใหม่อีกคร้ัง 

             บังคบัปิดแอพพลเิคช่ัน กรณีที่แอพพลิเคชัน่คา้ง ไม่ตอบสนองต่อการท างาน ใหก้ดปุ่ ม Home 

ติดกนั 2 คร้ัง ในรายการแอพที่เปิดขึ้น เล่ือนไปยงัแอพที่คา้งและปัดขึ้นเพือ่ปิดแอพ 

             รีเซ็ต iPad กดปุ่ ม Power และปุ่ ม Home พร้อมกนั คา้งไวป้ระมาณ 10 วนิาที จนโลโก ้ Apple 

ปรากฏขึ้น เคร่ืองจะเปิดขึ้นตามปกติ 
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Setting ตั้งค่า iPad ให้ตรงกบัใจและสไตล์ของคุณ 

Airplane Mode 

  โหมดเคร่ืองบินจะปิดคุณสมบตัิการท างานไร้สาย เพือ่หลีกเล่ียงการรบกวนการท างานกบัการขบั 

เคร่ืองบินและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  

  Airplane Mode: การต้ังค่า / Settings ---> โหมดเคร่ืองบิน / Airplane Mode = ON นบัวา่เป็น

โหมดการใชง้านบนเคร่ืองบิน ที่หลายๆ ท่านใชอ้ยู ่ และนัน่ก็เป็นโหมดที่ประหยดัพลงังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

เน่ืองจาก iOS จะท าการตั้งค่าปิดงานท างานต่างๆ ที่เป็นเหตุใหเ้กิดสญัญาณรบกวนไม่วา่จะเป็น Wi-Fi, 3G, 

หรือ Cellular Data ทั้งหลาย อนัเป็นเหตุให้ส้ินเปลืองพลงังานอีกดว้ย 

 

เช่ือมต่อ iPad กบั Wi-Fi  

การเช่ือมต่อ Wi-Fi 

  เรียนรู้วธีิเช่ือมต่ออุปกรณ์ iOS กบัเครือข่าย Wi-Fi รวมถึงเครือข่ายเปิด เครือข่ายที่ปลอดภยัและ

เครือข่ายที่ซ่อนอยู ่

  Wi-Fi คือเทคโนโลยทีี่ท  าใหคุ้ณสามารถเช่ือมต่อเครือข่ายภายในแบบไร้สายได ้การเช่ือมต่อ Wi-Fi 

จะท าใหคุ้ณท่องอินเทอร์เน็ต เช่ือมต่อ App Store และ iTunes Store และใชคุ้ณสมบติัอ่ืนๆ หลายอยา่งของ 

อุปกรณ์ iOS ได ้   มีหลายวธีิในการก าหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถท าได ้ น่ีคอืวธีิการเช่ือมต่อดว้ยการ

ก าหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi ที่นิยมใชท้ี่สุด 
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  วิธีเช่ือมต่อกับเครือข่าย 

1. แตะ การต้ังค่า / Settings ---> Wi-Fi  เม่ือ Wi-Fi เปิด อุปกรณ์ของคุณจะคน้หาเครือข่าย Wi-Fi ที่มี

อยูโ่ดยอตัโนมติั 

2. แตะช่ือเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณตอ้งการ 

3. เม่ืออุปกรณ์ของคุณเช่ือมต่อกบัเครือข่าย Wi-Fi จะปรากฏเคร่ืองหมายถูกที่ดา้นซา้ยของช่ือเครือข่าย

นั้น โลโก ้  จะปรากฏในแถบสถานะที่ดา้นซา้ยบนของจอแสดงผลอีกดว้ย 

 

  วิธีเช่ือมต่อเครือข่ายทีป้่องกันด้วยรหัสผ่าน 

1. แตะ การต้ังค่า / Settings ---> Wi-Fi 

2. แตะช่ือเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณตอ้งการ เครือข่ายที่ป้องกนัดว้ยรหสัผา่นจะมีไอคอนล็อกที่ดา้นขวา

ของช่ือเครือข่าย 

 

1 

 

2 
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3. ใส่รหัสผา่น แลว้แตะ เข้าร่วม 

 
หมายเหตุ: หากการแตะ เข้าร่วม ไม่มีผล แสดงวา่รหสัผา่นที่คุณใส่นั้นสั้นเกินไป หากคุณไม่ทราบ

รหสัผา่นเครือข่ายที่ป้องกนัไว ้โปรดติดต่อผูดู้แลระบบเครือข่ายของคุณ 

วิธีเช่ือมต่อเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ 

1. แตะ การต้ังค่า / Settings ---> Wi-Fi ตามค่าเร่ิมตน้ เครือข่ายที่ซ่อนอยูจ่ะไม่ปรากฏในรายช่ือ

เครือข่ายที่มีใหข้องคุณ 

2. แตะ อื่นๆ / Others 

 
 

3.1 

 

3.2 

 

2 

 

1 
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3. ใส่ช่ือให้ตรงกบัเครือข่ายนั้น แลว้แตะ ความปลอดภัย 

 

4. เลือกประเภทความปลอดภยั แลว้แตะ < เครือข่ายอื่น

 

5. พมิพร์หสัผา่นเครือข่ายในช่อง รหัสผ่าน แลว้แตะ เข้าร่วม 

 

3.1 

 
3.2 

 

4.1 

 

4.2 

 

5.1 

 

5.2 

 



228 
 

เรียกใช้งาน Forget Network 

  โดยการเลือกที่ การต้ังค่า / Settings ---> WiFi 

  1. แตะเลือกที่ไอคอนรูปตวั (i) สีฟ้า ดา้นหลงั WiFi Network ที่เคร่ืองเช่ือมต่ออยู่

 
  2. จากนั้นแตะเลือก เลกิใช้เครือข่ายนี้ / Forget this Network

 

รีเซ็ตการต้ังค่าเครือข่าย 

  1. โดยการเลือกที่ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> รีเซ็ต / Reset 

 

1 

 

2 

 

1.1 

 

1.2 
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  2. จากนั้นแตะเลือก รีเซ็ตการต้ังค่าเครือข่าย / Reset Network Settings 

 

About เปิดดูข้อมูลเกีย่วกบั iPad 

  1. ในจอ Home แตะ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> เกี่ยวกับ / About 

 

  2. ขอ้มูลเก่ียวกบั iPad จะปรากฏโดยแสดงขอ้มูล 

      - ช่ือ / Name : ช่ือ iPad ของคุณ 

2 

 

1.1 

 

1.2 
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      - เพลง / Song : จ านวนเพลง 

      - วดีิโอ / Video : จ านวนวดีีโอ 

      - รูปภาพ / Picture : จ านวนรูปภาพ 

      - แอปพลิเคชัน่ / Application : จ านวนแอพพลิเคชนั 

      - ความจุ / Capacity : ขนาดหน่วยความจ าของเคร่ือง  

      - เหลือใหใ้ช ้/ Available : หน่วยความจ าที่วา่งอยู ่ 

      - เวอร์ชัน่ / Version : เวอร์ชัน่ของ iOS 

      - โมเดล / Model : รหสัรุ่นของเคร่ือง  

      - หมายเลขประจ าเคร่ือง / Serial Number : หมายเลขประจ าเคร่ือง  

      - หมายเลข Wi-Fi / Wi-Fi Address : ชุดตวัเลขบอกต าแหน่ง Wi-Fi  



231 
 

      - บลูทูธ / Bluetooth : ชุดตวัเลขบอกต าแหน่งบลูทูธ

 

 

 

Software Update อัพเดท iOS แบบไร้สาย 

ก่อนที่จะอพัเดท 

  - ส ารองขอ้มูลอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ iCloud หรือ iTunes 

  - หากคุณใชฮ้อตสปอตส่วนบุคคลของอุปกรณ์ของคุณส าหรับการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของคอมพวิเตอร์ 

ใหอ้พัเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย หรือเช่ือมต่อคอมพวิเตอร์ของคุณกบัเครือข่ายอ่ืน 

อัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย 

  วธีิที่ง่ายที่สุดที่จะอพัเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย หรือที่เรียกวา่ "ผา่นทางอากาศ" โดยท าดงัน้ี 
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   1. เสียบอุปกรณ์ของคุณกบัแหล่งจ่ายไฟ 

   2. แตะ ต้ังค่า / Settings --> ทั่วไป / General ---> รายการอพัเดตซอฟต์แวร์ / Software Update 

 

  3. แตะ ติดต้ังเดี๋ยวนี้ / Download and Install การอพัเดทอาจดาวน์โหลดอตัโนมตัิ 

 
4. แตะ ยินยอม / Agree เพือ่ยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 

2.1 

 

2.2 

 

3 
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5. แตะ เห็นด้วย / Agree 

   
Accessibility ตั้งค่าการใช้งานส าหรับผู้พกิาร 

  เรียนรู้วธีิเปิดใชง้าน VoiceOver, การซูม, การกลบัสี และคุณลกัษณะส าหรับผูพ้กิารอ่ืนๆ ใน iOS 

เม่ือคุณเปิดอุปกรณ์ iOS ของคุณเป็นคร้ังแรก คุณสามารถเปิดใชง้าน VoiceOver หรือการซูมเพือ่ช่วยใหคุ้ณ

ก าหนดค่าอุปกรณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

  VoiceOver 

4 

 

5 
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    กดปุ่ ม Home เร็วๆ สามคร้ัง ซ่ึงเรียกวา่ "คลิกปุ่ ม Home สามคร้ัง" 

  การซูม 

    ใชส้ามน้ิวและแตะสองคร้ังที่หนา้จอเพือ่เปิดใชง้านการซูม หากคุณจ าเป็นตอ้งเพิม่ระดบัการซูม ใหใ้ช้

สามน้ิวเพือ่แตะสองคร้ังคา้งไว ้จากนั้นเล่ือนน้ิวของคุณขึ้นหรือลงบนหนา้จอเพือ่เพิม่หรือลดการขยาย 

การจัดการคุณลักษณะส าหรับผู้พิการโดยใช้อุปกรณ์ของคุณ 

  ไปที่ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> การช่วยการเข้าถึง  

  การมองเห็น 

 

 
  การฟัง 
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  ส่ือ 

 
  การเรียนรู้ 

 
 

 

  การโต้ตอบ 
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Assistive Touch ควบคุม iPad ด้วยปุ่ ม 

  เปิดใช้งาน Assistive Touch 

    1. เปิดใชง้าน Assistive Touch ไปที่ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> การช่วยการเข้าถึง / 

Accessibility 

   
    2. แตะ Assistive Touch 

 
    3. เปิด Assistive Touch เป็น ON 

1.1 

 

1.2 

 

2 
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   เม่ือคุณเปิด AssistiveTouch คุณจะเห็นปุ่ มเมนู AssistiveTouch คุณสามารถลากไปที่ขอบใดก็ได้

ของหนา้จอ แตะเพือ่เปิด หรือถา้คุณใชอุ้ปกรณ์เสริม ใหค้ลิกปุ่ มขวา 

 

ซ่อนปุ่ มเมนู Assistive Touch 

  ไปที่ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> การช่วยการเข้าถึง / Accessibility ---> ต้ังค่า 

AssistiveTouch เป็น OFF 

ใช้ Assistive Touch ส าหรับท่าทางและการควบคุมอุปกรณ์ 

  ปัดหรือลากด้วยหลายนิ้ว 

  1. เปิดเมนู Assistive Touch และแตะ อปุกรณ์ / Device ---> อื่นๆ / More ---> ลักษณะท่าทาง / Gestures  

3 
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  2. เลือกจ านวนน้ิวที่สมัพนัธก์บัท่าทางที่คุณตอ้งการจะท า 

  3. เม่ือวงกลมปรากฏขึ้น ใหปั้ดหรือลากในทิศทางที่ตอ้งการส าหรับท่าทางนั้น 

  4. เม่ือเสร็จแลว้ ใหแ้ตะปุ่ มเมนู 

                 

              

 

 

  จีบนิ้ว 

  1. เปิดเมนู Assistive Touch และแตะ ที่ช่ืนชอบ / Favorites  ---> จีบนิ้ว / Pinch 

  2. เม่ือวงกลมส าหรับการจีบน้ิวปรากฏ ให้เล่ือนไปที่ใดก็ไดบ้นหนา้จอ  

  3. ลากวงกลมส าหรับการจีบน้ิวเขา้หรือออก 

  4. เม่ือเสร็จแลว้ ใหแ้ตะปุ่ มเมนู  

1 

 

2 

 

3 

 

3 
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Background App Refresh เปิด/ปิด การอพัเดตของข้อมูลแอพพลเิคช่ัน 

  1. ไปที่ การต้ังค่า / Settings ---> iTunes Store และ App Store / iTunes Store & App Store 

2. ในหวัขอ้ รายการดาวน์โหลดอัตโนมัติ / Automatic Downloads ใหท้  าการปิด รายการอพัเดต / Updates 

อตัโนมตั ิ

1 

 

2 
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   แนะน าใหท้  าการปิด Update อตัโนมตัิ และใหท้  าการ Update Apps ดว้ยตวัเองดีกวา่ โดยการเขา้ไป

ใน App Store และไปเมนู Update จากนั้นท าการเลือก Apps ที่ตอ้งการจะท าการอพัเดต 

   โดยปกติถา้ท  าการเปิด Automatic Update Apps เอาไว ้ เคร่ืองiPad จะท าการ Update เฉพาะตอน

เช่ือมต่อ Wifi แต่ถา้เราเลือกเปิด Use Cellular Data  Apps ต่างๆก็จะท าการอพัเดตอตัโนมติั ทั้งตอนเช่ือมต่อ

กบั 3G/4G 

 

 

 

 

 

ตั้งค่าการลอ็ครหัสผ่าน (Passcode Lock) 

  วิธีการต้ังค่าการล็อครหัสผ่าน 

1. ในหนา้จอ Home แตะที่ การต้ังค่า / Settings ---> รหัสผ่าน / Passcode 

2. แตะที่ เปิดตรวจรหัสผ่าน / Turn Passcode ON เพือ่ป้อนรหสัผา่น 4 หลกั 

1 

 2 
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3. ป้อนรหสัผา่น 4 หลกั แลว้ป้อนรหสัผา่นอีกคร้ังเพือ่ยนืยนั (ท าซ ้ า 2 คร้ัง) 

 

 

 

 

 

การต้ังค่ารหัสผ่านข้ันสูง 

1 

 

2 

 

3 
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ตั้งวนั และเวลา 

 วนัและเวลามกัจะถูกตั้งค่าส าหรับคุณตามต าแหน่งของคุณ ใหดู้ที่การล็อกหนา้จอ เพือ่ดูหากตั้งคา่ถูกตอ้ง  

ต้ังค่าว่าจะให้ iPad อัปเดตวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติหรือไม่  

     ไปที่ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> วันที่และเวลา / Date & Time จากนั้นเปิดหรือปิด 

ตั้งค่าโดยอตัโนมติั หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ให้อปัเดตเวลาโดยอตัโนมตัิ เคร่ืองจะตั้งเวลาที่ถูกตอ้งผา่น

เครือข่าย และอปัเดตใหต้รงกบัเขตเวลาที่คุณอยู ่บางเครือข่ายไม่รองรับเวลาของเครือข่าย ดงันั้นอุปกรณ์ 

iOS จึงอาจไม่สามารถก าหนดเวลาทอ้งถ่ินไดโ้ดยอตัโนมติัในบางพื้นที่  

  ต้ังค่าวันและเวลาด้วยตนเอง  

     ไปที่ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> วันที่และเวลา / Date & Time จากนั้นปิด ตั้งค่าโดย 

อตัโนมตั ิ 

  ต้ังค่าว่าจะให้อุปกรณ์ iOS แสดงเวลาแบบ 24 ช่ัวโมงหรือ 12 ช่ัวโมง  

     ไปที่ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> วันที่และเวลา / Date & Time จากนั้นเปิดหรือปิด

เวลาแบบ 24 ชัว่โมง (เวลาแบบ 24 ชัว่โมงอาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่) 

ยกเลิกการตั้งล็อครหสัผา่น 
เปล่ียนรหสัผา่น 

ตั้งเวลาที่จะท าการล็อคหนา้จอเม่ือไม่มีการใชง้าน 
เปิด เพือ่ก าหนดรหสัผา่นเป็นตวัเลข 4 ตวั 
ปิด  เพือ่ก าหนดรหสัผา่นแบบยาก 

หากสวติซ์ใดถูกเปิด จะใชง้านไดใ้นหนา้จอล็อค 

เม่ือเปิดสวติซ์ หากป้อนรหสัผดิ 10 คร้ัง  
จะลา้งขอ้มูลในเคร่ือง 
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Wi-Fi Sync ซิงค์ไร้สาย 

วิธีเปิด Wi-Fi Sync 

  - ตั้งค่าการซิงคแ์บบไร้สาย 

คร้ังแรกในการที่จะเปิดการใชง้าน Wi-Fi Sync ตอ้งน าเอา อุปกรณ์ iOS มาเสียบสายต่อเขา้กบัคอมก่อน โดย

การจะใช ้Wi-Fi Sync จ าเป็นตอ้งมีส่ิงเหล่าน้ี 

  - อุปกรณ์ iOS ที่ใช ้iOS 5 ขึ้นไป 

1 

 

2 

 

แสดงเวลาแบบ 24 ชัว่โมง 

ใหอ้พัเดตวนัเวลาอตัโนมตัิ 

iPad จะก าหนดเขตเวลาใหอ้ตัโนมติั 
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  - iTunes บนคอมพวิเตอร์ไดท้ั้ง Mac และ Windows เวอร์ชัน่ 10.5 ขึ้นไป 

  - Wi-Fi ที่ต่ออยูร่ะหวา่งคอมกบั อุปกรณ์ iOS ตอ้งเป็นตวัเดียวกนั 

 

เม่ือเสียบ iPhone เขา้กบัคอมแลว้ iTunes จะขึ้นช่ืออุปกรณ์ มาใหก้ดทางดา้นมุมบางขวา 

 

เม่ือกดเขา้มาแลว้จะเจอหนา้ที่เป็นหนา้ส าหรับจดัการการซิงคต่์างๆ ของ อุปกรณ์ iOS ในแทบ็ Summary ให้

เล่ือนลงมาเลก็นอ้ย จะเจอกบัตวัเลือกในกล่อง Option ที่เขียนวา่ “Sync with this iPhone over Wi-Fi” ใหก้ด

ช่องน้ีไดเ้ลย แลว้กด Apply ที่มุมล่างขวาของจอ 

 

หลงัจากนั้นก็จะเป็นการเปิด Wi-Fi Sync เรียบร้อย หลงัจากน้ีก็ถอดสายออกไดเ้ลย ทนัทีที่ iPhone เช่ือมต่อ 

Wi-Fi เดียวกนักบัคอม ใน iTunes ก็ขึ้นวา่เคร่ืองเราเช่ือมต่อกบั iTunes โดยทนัทีครับ  ซ่ึงเราสามารถกดซิงค์

ขอ้มูลไดต้ามปกติเหมือนกบัตอนที่เสียบสาย ทั้งกดซิงคจ์าก iTunes บนคอพวิเตอร์ หรือจะกดซิงคจ์ากบน 

iPhone ก็ได ้โดยเขา้ไปที่ Settings > General > Wi-Fi Sync แลว้เลือก Sync Now สามารถสงัเกตไดว้า่ถา้

เคร่ืองก าลงัซิงคอ์ยูจ่ะขึ้นลูกศรหมุนวนอยูท่ี่มุมบนซา้ยของเคร่ือง 
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นอกจากน้ียงัสามารถท าการซิงคข์อ้มูลโดยอตัโนมติัไดด้ว้ย โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

  - อุปกรณ์ iOS เสียบชาร์จอยู ่

  - iTunes บนคอมตอ้งเปิดอยู ่

  - อุปกรณ์ iOS กบัคอมตอ้งต่อ Wi-Fi อนัเดียวกนั 

ถา้เง่ือนไขครบสามอยา่งน้ีเม่ือไหร่ เคร่ืองก็จะท าการซิงคข์อ้มูลใหโ้ดยที่เราไม่ตอ้งไปกดใหม้นัซิงคเ์องเลย 

ค่อนขา้งที่จะสะดวกมากเลยทีเดียว 

Reset ลบข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ 

เรียนรู้วธีิลบขอ้มูลของคุณทั้งหมดบนอุปกรณ์ iOS และตั้งค่าอุปกรณ์ใหเ้ป็นเคร่ืองใหม่ 

  1. ติดต้ังการอัพเดท iOS ทั้งหมด 

      ตรวจสอบการอพัเดทซอฟตแ์วร์ และติดตั้ง ถา้มี 

  2. ถ่ายโอนเนือ้หา 

      ก่อนที่คุณจะลบอุปกรณ์ของคุณ โปรดใชเ้วลาสกัสองสามนาทีเพือ่ ถ่ายโอนเน้ือหาของคุณจากอุปกรณ์ 

     ไปยงัคอมพวิเตอร์ของคุณ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลส าคญัของคุณทั้งหมดปลอดภยั 

  3. ส ารองข้อมูล 

      ส ารองขอ้มูลอุปกรณ์ของคุณก่อนลบ โปรดตรวจสอบขั้นตอนดา้นล่างน้ีเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่คุณมีขอ้มูล 
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      ส ารองล่าสุดเผือ่วา่คุณตดัสินใจจะกูค้ืนอุปกรณ์ของคุณจากขอ้มูลส ารอง ขึ้นกบัวธีิการส ารองขอ้มูลของ 

      คุณ 

  iCloud 

   iCloud จะส ารองขอ้มูลอุปกรณ์ของคุณโดยอตัโนมติั วนัละคร้ังเม่ือเสียบไฟและเช่ือมต่อ Wi-Fi 

ตรวจสอบวา่อุปกรณ์ของคุณส ารองขอ้มูลคร้ังล่าสุดเม่ือใด ดว้ยการแตะ การต้ังค่า / Settings ---> iCloud ---

> ข้อมูลส ารอง คุณยงัสามารถดูเวลาที่ส ารองขอ้มูลอุปกรณ์ของคุณคร้ังสุดทา้ยไดท้ี่ดา้นล่างของหนา้น้ี หาก

คุณตอ้งการส ารองขอ้มูล แตะ ส ารองขอ้มูลตอนน้ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ของคุณเช่ือมต่อกบั Wi-Fi 

และแหล่งจ่ายไฟก่อนจะส ารองขอ้มูล 

 

1 

 

2 
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iTunes 

หากตอ้งการส ารองขอ้มูลอุปกรณ์ของคุณโดยใช ้iTunes: 

  1. ตอ้งใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้ง iTunes เวอร์ชัน่ล่าสุดแลว้ 

      - Mac: เลือก iTunes ---> ตรวจสอบการอพัเดท 

      - Windows: เลือก วิธีใช้ ---> ตรวจสอบการอพัเดท 

  2. ต่ออุปกรณ์ของคุณเขา้กบัคอมพวิเตอร์ 

  3. เลือก ไฟล์ ---> อุปกรณ์ ---> ข้อมูลส ารอง 

  4. เม่ือเสร็จแลว้ ดูวนัที่และเวลาของขอ้มูลส ารองล่าสุดของคุณดว้ยการคลิก: 

      - Mac: iTunes ---> การต้ังค่า ---> อุปกรณ์ 

      - Windows: แก้ไข ---> การต้ังค่า ---> อุปกรณ์ 

3 

 

4 
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  4. ปิด iMessage 

      ถา้ iMessage ท างานอยู ่ใหปิ้ด iMessage โดยไปที่ การต้ังค่า / Settings ---> ข้อความ / Messages ---> 

iMessage 

 

  5. ลบอุปกรณ์ของคุณ 

      การลบเน้ือหาและการตั้งค่าทั้งหมดจะลบขอ้มูลทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณ รวมถึง เพลง วดีิโอ รายช่ือ  

      รูปภาพ ขอ้มูลปฏิทินและขอ้มูลอ่ืนๆ ที่มีดว้ย การตั้งค่าทั้งหมดของอุปกรณ์จะกูค้ืนใหเ้ป็นสภาพที่มาจาก 

      โรงงาน 

ปิดสวติซ์ iMessages 
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หมายเหตุ: หาก เปิดใชง้านคน้หา คุณจ าเป็นตอ้งปิดใน การต้ังค่า / Settings ---> iCloud ก่อนที่คุณจะลบ

อุปกรณ์ของคุณ 

   หากตอ้งการลบการตั้งค่าและขอ้มูลทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณ แตะ การต้ังค่า / Settings ---> 

ทั่วไป / General ---> รีเซ็ต / Reset ---> ลบข้อมูลและการต้ังค่าทั้งหมด / Erase All Content and Settings  

 

    

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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หากคุณไม่สามารถลบอุปกรณ์ของคุณได ้โปรดกูค้ืนอุปกรณ์โดยใช ้iTunes 

หลงัจากอุปกรณ์ของคุณถูกลบหรือกูค้ืนแลว้ คุณควรสามารถเห็นหนา้จออุปกรณ์ของคุณเป็นดงัน้ี 

 

  6. ต้ังค่าเป็นเคร่ืองใหม่ 

      ท  าขั้นตอนตวัช่วยติดตั้งใหส้มบูรณ์ เม่ือถูกขอใหต้ั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ เลือก ตั้งค่าเป็นเคร่ืองใหม่ แลว้ 

      แตะถดัไป เพือ่ด าเนินการต่อ 

ขา้มการลงช่ือเขา้ Apple ID หากปัญหาเร่ิมตน้เก่ียวกบัเน้ือหาใดของคุณบน iCloud 
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หมายเหตุ: หลงัจากตั้งค่าเป็นเคร่ืองใหม่แลว้ คุณจะตอ้งใส่รหสัผา่น Visual Voicemail ส าหรับ iPhone อีก

คร้ัง (บนผูใ้หบ้ริการที่รองรับ Visual Voicemail) หากคุณลืมรหสัผา่น โปรดติดต่อผูใ้หบ้ริการของคุณเพือ่

ช่วยใหคุ้ณรีเซ็ตรหัสผา่นใหม่ 

  หลงัจากลบและตั้งค่าเป็นเคร่ืองใหม่แลว้ ตอนน้ีอุปกรณ์ของคุณจะมีการก าหนดค่าจากโรงงาน ทดสอบ

เพือ่ดูวา่การลบและการตั้งค่าเป็นเคร่ืองใหม่สามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่ เน้ือหาบนอุปกรณ์อาจท าใหเ้กิด

พฤติกรรมที่ไม่คาดคิด 

  - หากยงัคงมีปัญหาอยู ่คุณอาจตอ้งติดต่อ แผนกช่วยเหลือของ Apple 

  - หากสามารถแกปั้ญหาไดแ้ลว้ในตอนน้ี เช่ือมขอ้มูลเน้ือหาทีละประเภทกลบัไปยงัอุปกรณ์นั้น 

    ตวัอยา่งเช่น หากคุณมีปัญหาขณะเล่นเพลง โปรดเพิม่เพลงจาก iTunes และตรวจสอบวา่จะเล่นเพลงได ้

    หากโหลดรายช่ือของคุณไม่ส าเร็จ โปรดเพิม่รายช่ือกลบัเขา้ไป หลงัจากเช่ือมขอ้มูลแต่ละประเภทแลว้ 

    ทดสอบวา่ปัญหากลบัมาหรือไม่ 

การกู้คนือปุกรณ์ของคุณโดยใช้ข้อมูลส ารองก่อนหน้าใน iCloud 

  1. ลบขอ้มูลและการตั้งค่าทั้งหมดดว้ยการแตะ การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> รีเซ็ต / Reset 

---> ลบข้อมูลและการต้ังค่าทั้งหมด / Erase All Content and Settings 

  2. เม่ืออุปกรณ์ของคุณเปิดขึ้น โปรดท าขั้นตอนตวัช่วยติดตั้งใหส้มบูรณ์ เม่ือถูกขอใหต้ั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ 

      เลือก กูค้ืนจากขอ้มูลส ารอง iCloud แลว้ป้อนช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคุณ 

  3. iCloud จะขอใหคุ้ณเลือกขอ้มูลส ารอง เลือกขอ้มูลส ารองที่คุณตอ้งการใชแ้ละแตะ กู้คนื เพือ่ด าเนินการ 

      ต่อ 

การกู้คนือปุกรณ์ของคุณโดยใช้ข้อมูลส ารองก่อนหน้าใน iTunes 

  1. ตอ้งใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้ง iTunes เวอร์ชัน่ล่าสุดแลว้ 

      - Mac: เลือก iTunes ---> ตรวจสอบการอัพเดท 

      - Windows: เลือก วิธีใช้ ---> ตรวจสอบการอพัเดท 

  2. ต่ออุปกรณ์ของคุณเขา้กบัคอมพวิเตอร์ 

  3. เลือกตวัเลือกกูค้นืจากขอ้มูลส ารอง ดว้ยการเลือก ไฟล์ ---> อุปกรณ์ ---> กู้คนืจากข้อมูลส ารอง 

  4. เลือกขอ้มูลส ารองที่ตอ้งการจากรายช่ือที่ใหไ้ว ้
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หมายเหตุ: หาก เปิดใชง้านคน้หา คุณจ าเป็นตอ้งปิดใน การต้ังค่า ---> iCloud ก่อนที่คุณจะกูค้ืนอุปกรณ์ของ

คุณ 

 

 

Sounds ปรับแต่งเสียง และการส่ันแจ้งเตือน 

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ของคุณใหเ้ล่นเสียงส าหรับเสียงเตือน อยา่งเช่น ขอ้ความขาเขา้ อีเมลใหม่ 

โทรศพัทแ์ละการเตือนความจ าต่างๆ ได ้และคุณยงัสามารถตั้งค่าการเตือนส าหรับการนดัหมาย การส่งอีเมล 

การกดแป้นและการล็อกอุปกรณ์ไดอี้กดว้ย 

 หากตอ้งการเปล่ียนค่าติดตั้ง ไปที่ การต้ังค่า / Settings ---> เสียง / Sound ตวัเลือกที่มีใหค้ือ 
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การเปิดใช้งาน “ปิดเสียง” กรณทีี่ต้ังค่าปุ่ มด้านข้างให้เป็น ลอ็กไม่ให้หมุน 
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  1. ปัดขึ้นจากดา้นล่างของหนา้จอเพือ่แสดงศูนยค์วบคุม (คุณสามารถท าเช่นน้ีจากหนา้จอใดก็ได ้รวมถึง

หนา้จอที่ล็อก) 

  2. แตะปุ่ มปิดเสียง 

  3. ปุ่ มปิดเสียงจะปรากฏเป็นไฮไลทเ์อาไว ้

 

ต้ังค่าอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในโหมดเงยีบ 

  กดปลายล่างสุดของปุ่ มระดบัเสียงคา้งไว ้ 

หากตอ้งการเงียบเสียงเฉพาะการแจง้เตือน เสียงเตือน และเสียงเอฟเฟ็กต ์โปรดเล่ือนปุ่ มดา้นขา้งลง 

หมายเหตุ: สวติช ์ส่งเสียง/เงียบ ของ iPhone และสวติชด์า้นขา้งของ iPad จะไม่เงียบเสียงเพลงที่เล่น 

อยา่งเช่น เสียงจากเพลง พอ็ดคาสท ์วดีิโอและเกม 

  คุณสามารถ ใชค้่าติดตั้งหา้มรบกวน เพือ่เงียบเสียงสายโทรศพัท ์เสียงเตือนและการแจง้เตือนไดเ้ช่นกนั 

นาฬิกาปลุกยงัคงส่งเสียงเตือนผา่นล าโพงไดเ้ม่ืออุปกรณ์ของคุณอยูใ่นโหมดเงียบ 
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การปรับความสว่างของหน้าจอ 

คุณสามารถปรับความสวา่งในการแสดงผลในหนา้จอของ iPad ตามที่ตอ้งการ หรือปรับโดยอตัโนมตัิ  

  1. ในหนา้จอ Home แตะ การต้ังค่า / Settings ---> จอแสดงภาพและความสว่าง / Display & Brightness  

  2. แตะแลว้ลากสไลเดอร์ เพือ่ปรับความสวา่งของหนา้จอ 

  3. ตั้ง ปรับความสว่างอัตโนมัติ / Auto-Brightness เป็น ON เพือ่ให ้iPad ปรับความสวา่งของหนา้จอให้

เหมาะกบัสภาพแสงรอบๆ โดยอตัโนมติัผา่นเซนเซอร์วดัแสงดา้นบนตวัเคร่ือง ถา้ปิด (OFF) ความสวา่งจะ

ขึ้นอยูก่บัสไลเดอร์ดา้นบน 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 
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เลือกภาพวอลเปเปอร์ 

  1. ในหนา้จอ Home แตะ การต้ังค่า / Settings ---> ภาพพืน้หลัง / Wallpaper 

  2. แตะ เลือกภาพพืน้หลังใหม่ / Choose a New Wallpaper 

 

1

.

1 

 

2 
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  3. แตะเลือกภาพพื้นหลงัที่ Apple เตรียมไว ้หรือภาพจากไลบราร่ีของคุณ แลว้แตะเลือกภาพ

 
  4. ภาพจะแสดงขึ้นเตม็หนา้จอ ใหคุ้ณใชน้ิ้วยอ่หรือขยายภาพ แตะและลากเพือ่ก าหนดต าแหน่ง(ภาพจาก 

      Apple จะไม่สามารถปรับขนาดหรือต าแหน่งได)้ 

5. การใชภ้าพเป็นแบค็กราวดส์ าหรับหนา้จอ Lock เลือก Set Lock Screen 

      การใชภ้าพเป็นแบค็กราวด์ส าหรับหนา้จอ Home เลือก Set Home Screen 

      การใชภ้าพเป็นแบค็กราวด์ส าหรับหนา้จอ Home และ Lock เลือก Set Both 

  6. ภาพจะถูกน าไปใชต้ามที่เลือก 

Privacy ตั้งค่าความปลอดภยัและความเป็นส่วนตัว 

ต้ังค่าการเข้าถึงข้อมูลในแอพพลิเคช่ันต่างๆ 

  ตั้งค่าป้องกนัไม่ใหแ้อพเขา้ถึงรายช่ือส่วนตวัของเรา แอพบางแอพตอ้งการขอ้มูล contact ของเราดว้ย ซ่ึง

เราสามารถปิดไม่ใหแ้อพเขา้ถึงรายช่ือเราได ้โดยเขา้ไปที่ การต้ังค่า / Settings ---> ความเป็นส่วนตัว / 

Privacy ---> รายช่ือ / contact แลว้เลือก OFF ตรงแอพที่คุณไม่ตอ้งการใหเ้ขา้ถึงรายช่ือของเรา 

เลือกภาพที่ Apple มีไวใ้ห ้

เลือกภาพที่มีใน iPad 
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การต้ังค่าการเข้าถึงต าแหน่งสถานที่ของแอพพลิเคช่ันต่างๆ 

    เขา้ไปที่ การต้ังค่า / Settings ---> ความเป็นส่วนตัว / Privacy แลว้ตั้งค่าโดยแตะช่ือแอพที่ไม่ตอ้งการ

เขา้ถึงพกิดัของเรา เปล่ียนจาก ตลอดเวลา/ Always เป็น ไม่เลย / Never 

 

1

.

1 

 

2

.

1 

 

เลือกปิดแอพ 

1

.

1 

 

2

.

1 
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การใช้ Facebook, Twitter และบัญชีเครือข่ายสังคมอืน่ๆ 

  ดว้ย iOS คุณสามารถเช่ือมต่อบญัชีเครือข่ายสงัคมของคุณไดโ้ดยตรง ท าใหคุ้ณสามารถโพสตแ์ละแชร์

เน้ือหาไดจ้ากเกือบทุกที่ iOS ใหก้ารรองรับที่มีในระบบส าหรับ 
  Twitter 
  Facebook 

  Flickr 

  Vimeo 

  Sina Weibo 

  Tencent Weibo 

คุณยงัสามารถเขา้ถึงเครือข่ายสงัคมผา่น Safari และแอป iOS ที่เก่ียวขอ้งไดอี้กดว้ย 

เพิ่มบัญชีของคุณ 

3

.

1 
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    เขา้ไปที่ การต้ังค่า / Settings ---> แตะแอพที่ตอ้งการ เช่น Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo เป็นตน้ 

 

หลงัจากเพิม่บญัชีของคุณแลว้ คุณก็สามารถก าหนดการตั้งค่าเพิม่เติมหรือดาวน์โหลดแอป iOS อยา่งเป็น

ทางการส าหรับบริการนั้นได ้

คุณลักษณะที่มีให้ 

  เม่ือคุณเช่ือมต่อกบับญัชีของคุณใน การตั้งค่า แลว้ คุณสามารถท าส่ิงต่อไปน้ีได ้

  Sina Weibo และ Tencent Weibo จะมีใหเ้ม่ือคุณเปิดใชง้านแป้นพมิพภ์าษาจีนใน การต้ังค่า > ทั่วไป > 

แป้นพิมพ์ 

โพสต์และแชร์ 

   คุณสามารถโพสตโ์ดยตรงจากภายใน Safari รูปภาพ และแอปอ่ืนๆ ดว้ยการแตะ ไอคอน  

 

 

อัปเดตเนื้อหา 

  คุณสามารถอปัเดตรายช่ือที่มีอยูก่บัขอ้มูลและรูปภาพ Facebook, Twitter และ Sina Weibo ดว้ยการเลือก

1

.

1 

 

ป้อนช่ือผูใ้ช ้
ป้อนรหสัผา่น  

สร้างบญัชีใหม่ 

2

.

1 
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บญัชีใน การต้ังค่า / Settings และการแตะ อัปเดตรายช่ือทั้งหมด / Update All Contacts รายช่ือจะถูกจบัคู่

โดยใชท้ี่อยูอี่เมล และการ์ดรายช่ือจะอปัเดตดว้ยช่ือผูใ้ชแ้ละรูปภาพ 

 

เช่ือมข้อมูลรายช่ือและปฏทิิน 

  สามารถเช่ือมขอ้มูลรายช่ือและปฏิทิน Facebook กบั iPad คุณลกัษณะน้ีจะปิดไวต้ามค่าเร่ิมตน้ แต่

สามารถเปิดใชง้านไดใ้น การต้ังค่า / Settings ---> Facebook หลงัจากเพิม่บญัชีของคุณแลว้ 

1

.

1 

 

2

.

1 
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1

.

1 

 

2

.

1 
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  เรียนรู้ Application พืน้ฐานเพือ่การใช้งาน และ App Store 
 

Application   คืออะไร  ค  ำศัพท์ Application เป็นค ำย่อของ application program หรือโปรแกรม
ประยุกต ์ซ่ึงโปรแกรมประยกุตเ์ป็นโปรแกรมที่ไดรั้บกำรออกแบบให้ท ำงำนดว้ยหน้ำที่ที่เจำะจงโดยตรง
ส ำหรับผู ้ใช้ หรือในบำงกรณี ส ำหรับโปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ ตัวอย่ำง ของโปรแกรมประยุกต์ เช่น 
โปรแกรมประมวลผลค ำ (word processing เช่น MS Word) ฐำนข้อมูล web browser เป็นต้น โปรแกรม
ประยกุตใ์ชบ้ริกำรจำกระบบปฏิบติักำรและโปรแกรมประยกุตอ่ื์น ๆ ส่วนกำรขอและวธีิกำรตำมแบบแผน
ของกำรติดต่อกับโปรแกรมอ่ืนด้วยกำรใช้โปรแกรม ประยุกต์อ่ืน เรียกว่ำ application program interface 
(API) 
 อีกหน่ึงค ำศพัทข์องกำรเรียนรู้กำรใช ้Tablet iPad  ก็คือ   App Store  ซ่ึงควำมหมำยก็คือเวบ็ไซตท์ี่รวบรวม
โปรแกรม หรือ  Application  ในกำรใช้งำนร่วมกันกับ  Smart Phone หรือ อุปกรณ์ Tablet ของเรำ  ซ่ึง
จะตอ้งเป็นระบบ  IOS  เท่ำนั้ น   ซ่ึง App Store จะเป็นที่รวบรวมแอพพลิเคชั่นมำกมำย  ซ่ึงมีทั้งสำมำรถ  
Download ไปใช้ฟรีได้บนอุปกรณ์ของเรำ  หรือ บำงคร้ังเรำจะตอ้งซ้ือแอพพลิเคชัน่เหล่ำน้ีผ่ำนทำง App 
Store  ซ่ึงจะมีผูผ้ลิตออกมำค่อนขำ้งเยอะมำก  ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษำอยำ่งละเอียดถึงวิธีกำรใชง้ำนหรือโหลด
แอพผ่ำน App Store  ทั้งที่ให้บริกำรฟรีและบำงแอพพลิเคชั่นจะต้องเสียเงินให้กับผูผ้ลิตแอพพลิเคชั่น
เหล่ำนั้น  ตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำนของผูใ้ชเ้ป็นหลกั  โดยแอพพลิเคชัน่จะมีกำรแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตำม
ควำมตอ้งกำรใชง้ำนของผูใ้ชเ้ป็นหลกั  ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี    
 ส ำหรับ Application พื้นฐำนที่มีบนเคร่ืองระบบ  IOS  นั้นก็มีทัว่ไป  เช่น  ดูหนงั  ฟังเพลง  Safari ที่

ใชเ้ปิดอินเตอร์เน็ต  เป็นตน้  แต่หำกตอ้งกำรท ำกำรเพิม่แอพพลิเคชัน่เหล่ำน้ีเพือ่กำรใชง้ำนหรือเรียนรู้  

จ  ำเป็นจะตอ้ง  Download  จำก  App  Store  ตำมขั้นตอนต่อไปน้ี   

http://www.com5dow.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C-it/671-application-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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App  Store  

 



265 
 

 
Application พืน้ฐานทีอ่ยู่บนหน้าจอของ iPad 

ขั้นตอนการใช้งาน  Application  และ App Store   

- การใช้งาน  Application  ทั่วไป   

   ให้ผูเ้รียนแตะที่  Application ที่ตอ้งกำรเปิดใชง้ำนตำมที่เรำตอ้งกำร      จะปรำกฏเน้ือหำหรือรำยละเอียด

ต่ำง ๆ บนแอพพลิเคชัน่ที่ตอ้งกำรใชง้ำนทัว่ไป   
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การเปิดใช้ App Store และ การ Download    
  

1.  แตะไอคอน  App Store                   บนหนำ้จอโฮม   

 

2.  จะปรำกฏไอคอนที่เป็น Application ต่ำง ๆที่มีอยูบ่น App Store  ซ่ึงเรำสำมำรถแตะที่ไอคอนเพือ่ติดตั้ง

บนเคร่ือง iPad ของเรำไดท้นัที  โดยจะมีทั้ง Application ที่ไม่เสียเงินและที่เสียเงิน  โดยกำรเสียเงินจะช ำระ

ผำ่นบญัชีหรือบตัรเครดิตของเรำเอง   

แตะไอคอน App Store 
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ช้อปป้ิงแอพพลเิคช่ันกบั App Store 

เปิด App Store แลว้แตะเลือกแอพพลิเคชัน่ จำกหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แอพที่เสียเงินจะปรำกฏรำยกำรจ ำนวน

เงินเป็นสกุลเงิน US Dollars   

แอพท่ีไม่เสียเงินหรือฟรีจะปรำกฏ

ขอ้ควำม รับ ใหแ้ตะเพือ่ดำวน์โหลด   
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เม่ือเขำ้มำในหนำ้ App Store จะปรำกฏรำยกำรหรือหวัขอ้ตำมรำยกำรน้ีเพือ่ใหผู้ใ้ชง้ำนมีควำม

สะดวกในกำรเลือกโหลดแอพพลิเคชัน่ตำมที่ตอ้งกำร 

  - Featured: แอพพลิเคชัน่เด่นๆ และนำสนใจในช่วงเวลำนั้นๆ 

  - Purchased: รำยกำรสินคำ้ที่ซ้ือแลว้ 

  - Categories: เลือกดูแอพพลิเคชัน่แยกตำมประเภท 

  - Top Charts: แอพพลิเคชัน่ฮิตติดอนัดบัในช่วงเวลำนั้นๆ ทั้งแบบที่ขำย ฟรี และที่ท  ำรำยไดสู้งสุดใน

ช่วงเวลำนั้น (Top Grossing) โดยดูแยกตำมประเภทไดด้ว้ยกำรแตะค ำสัง่ Categories 

 

ดูรายละเอยีดของแอพพลเิคช่ัน 

  เรียกดูและค้นหา 
  1. เรียกดูเพลงตำมกำรเลือกที่แนะน ำหรืออนัดบั และดูตำมแนวเพลง 

  2. เรียกดูวดีิโอโดยกำรแตะภำพยนตร์หรือรำยกำรทีวี 

  3. คน้หำเน้ือหำใน iTunes Store ไดโ้ดยกำรแตะ คน้หำ โดยกำรป้อนอยำ่งนอ้ยหน่ึงค  ำในช่องกำรคน้หำ    

จำกนั้นแตะ คน้หำ 

  4. แตะรำยกำรเพือ่ดูรำยละเอียดเพิม่เติม 

  5. ดูตวัอยำ่งเพลงดว้ยกำรแตะช่ือเพลง 

  6. ดูตวัอยำ่งวดีิโอดว้ยกำรแตะปุ่ ม ตวัอยำ่ง 

 

ขั้นตอนในการดาวน์โหลด หรือซ้ือแอพพลิเคช่ัน 

     การซ้ือ แลกใช้ และดาวน์โหลด 

     แตะรำคำของแอพ จำกนั้นแตะ ซ้ือ เพือ่ซ้ือแอพนั้น หำกแอพนั้นฟรี ใหแ้ตะ รับ จำกนั้นแตะ ติดต้ัง หำก

คุณเห็น  แทนที่จะเห็นรำคำ เรำสำมำรถที่จะซ้ือแอพนั้นไวแ้ลว้และคุณสำมำรถดำวน์โหลดอีกคร้ังได ้

โดยไม่เสียค่ำใชจ่้ำย ขณะที่แอพก ำลงัดำวน์โหลดหรือก ำลงัอปัเดต ไอคอนของแอพนั้นจะปรำกฏบนหนำ้จอ

เร่ิมตน้พร้อมกบัตวับ่งช้ีควำมคืบหนำ้ 

      ดำวน์โหลดรำยกำรซ้ืออีกคร้ัง 

      ดูรำยกำรที่ปรำรถนำ และขอ้แนะนะอ่ืนๆส ำหรับคุณ 
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หมายเหตุ:  จ ำเป็นตอ้งใชก้ำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพือ่ใช ้App Store เน่ืองจำก App Store ไม่

มีใหบ้ริกำรครบทุกพื้นที่ 

 เม่ือดำวน์โหลดเสร็จแลว้จะปรำกฏไอคอนของ Application ที่ดำวน์โหลดปรำกฏบนหนำ้จอ

โฮมหรือต ำแหน่งของหนำ้จอล่ำสุดที่เรำท ำกำรเปิดใชง้ำน 

 

 

 

 

 

 

 

อพัเดตแอพพลเิคช่ันอตัโนมตัิ 

  แอพพลิเคชัน่ที่ดำวน์โหลดจะมีกำรอพัเดตใหอ้ตัโนมติั  เรำสำมำรถตั้งค่ำของกำรอพัเดตจำกเมนูตั้ง

ค่ำส ำหรับ iOS  ไดโ้ดยที่ขณะที่ก  ำลงัอพัเดต ผูใ้ชย้งัสำมำรถเปิดใชง้ำนแอพนั้นๆ ไดอี้กดว้ย นบัวำ่เป็นเร่ืองที่

สะดวกทีเดียว รวมถึงยงัเปิดกำรเช่ือมต่อและโหลดแอพและเพลงไปยงัเคร่ืองอ่ืนๆ ที่ใช ้Apple ID เดียวกนั

ไดอี้กดว้ย โดยเรำสำมำรถตั้งค่ำต่ำงๆ เหล่ำน้ีไดจ้ำก 

1. ใหแ้ตะท่ีหนำ้ Home จำกนั้นเลือกไปท่ี การตั้งค่า / Settings และเลือก iTunes และ App 

Store ท่ีอยูด่ำ้นซำ้ยของหนำ้จอ 

2. เขำ้ไปดูท่ี รายการดาวน์โหลดอตัโนมตัิ / Automatic Downloads ในส่วนน้ีจะมีฟังกช์นัต่ำงๆ 

ส ำหรับกำรอพัเดต  
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3. เลือกแตะท่ีปุ่มดำ้นหลงัรำยกำร เพื่อเปิด - ปิด แอพท่ีจะใหด้ำวน์โหลดอพัเดตอตัโนมติั 

เพื่อท่ีจะใหด้ำวน์โหลดอตัโนมติั 

 

     อพัเดตแอพด้วยตนเอง 

  1. เขำ้เมนู การต้ังค่า / Settings ---> iTunes Store และ App Store 

  2. แตะปิดกำร Update 

1 

2 
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  3. เม่ือมีกำรอพัเดตเขำ้ App Store ใหดู้ที่เมนูอพัเดต แลว้กดปุ่ ม Update เพือ่อพัเดตแอพดว้ยตวัเอง 

 

 

ลบแอพพลเิคช่ัน 

1. แตะบนแอพที่ตอ้งกำรจะลบ โดยกดคำ้งไวป้ระมำณ 2 - 3 วนิำที จำกนั้นจะมีเคร่ืองหมำยกำกบำทตรงมุม

ขวำของทุกแอพในหนำ้นั้น และแอพจะสัน่ๆ  

2. แตะเคร่ืองหมำยกำกบำทบนแอพที่ตอ้งกำรลบ จำกนั้นจะมีขอ้ควำมขึ้นมำใหเ้ลือกวำ่จะ ลบ / Delete หรือ 

ยกเลกิ / Cancel ถำ้เรำตอ้งกำรลบก็ใหท้  ำกำรกด ลบ / Delete 

3. กดปุ่ ม Home เพือ่เขำ้สู่หนำ้ปกติ 

1 

2 
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แตะเคร่ืองหมำย X 

แตะ ลบ / Delete 
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ตรวจสอบขนาดไฟล์แอพพลเิคช่ันทีด่าวน์โหลดแล้ว 

     แต่ละแอพพลิเคชัน่จะมีขนำดไฟลท์ี่แตกต่ำงกนัไป  iOS จึงท ำใหคุ้ณเลือกตรวจสอบขนำดของแอพนั้นๆ 

แลว้เลือกลบแอพทีมี่ไฟลข์นำดใหญ่ไดอ้ยำ่งง่ำยๆ เพือ่ใหไ้ดพ้ื้นที่หน่วยควำมจ ำกลบัคืนมำส ำหรับใชง้ำน

อ่ืนๆ เช่น กำรถ่ำยภำพ หรือ ถ่ำยวดีีโอ 

   1. ในหนำ้ Home ไปที่  การต้ังค่า / Settings ---> ทั่วไป / General ---> การใช้งาน / Usage 

   2. แตะ จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล / Manage Storage 

  

 

1.1 

1.2 
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     - ในหวัขอ้ เนื้อที่เก็บข้อมูล / Storage จะเห็นขนำดของหน่วยควำมจ ำที่วำ่งอยู ่และที่ใชไ้ป พร้อมรำยกำร

แอพต่ำงๆเรียงตำมขนำดไฟลใ์นเคร่ือง จำกมำกไปนอ้ย จำกนั้นเลือกแอพที่ตอ้งกำรจะลบ 

2 

ขนำดไฟลข์องแอพพลิเคชัน่ 



276 
 

                         
     - แตะ ลบแอป / Delete App ในขอ้ควำมยนืยนัแตะ ลบแอป / Delete App อีกคร้ังเพือ่ลบ โดยจะลบทั้งตวั

แอพ เอกสำรและขอ้มูลทั้งหมด 

   
 

ดูรายการทีซ้ื่อไปและโหลดใหม่ได้จาก iCloud 

     ดว้ย iCloud เม่ือซ้ือและดำวน์โหลดแอพจำกเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง แอพจะถูกส่งแบบไร้สำยไปยงั iPad, 

iPhone หรือ iPad touch ทุกเคร่ืองที่ใช ้Apple ID เดียวกนั โดยอตัโนมติั เช่น เม่ือคุณดำวน์โหลดแอพจำก 

iTunes บนคอมพวิเตอร์ แอพจะถูกส่งเขำ้ไปใน iPad โดยไม่ตอ้งซิงค ์หรือถำ้คุณดำวน์โหลดแอพแบบ 

Universal บนเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง แอพจะถูกส่งไปยงัอีกเคร่ืองโดยอตัโนมติั 

ขนำดไฟลข์องแอพพลิเคชัน่ 

ขนำดหน่วยควำมจ ำที่ใชไ้ป 
ขนำดหน่วยควำมจ ำที่ยงัเหลือ 

1 

2 
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     ไม่เพยีงเท่ำนั้น ขอ้มูลที่ถูกแบค็อพัไวใ้น iCloud เม่ือ Restore ขอ้มูล แอพทั้งหมดก็จะกลบัมำทนัที หรือ

ในกรณีที่ลบแอพไป ก็สำมำรถเขำ้ไปดูรำยกำรทีแ่อพที่เคยซ้ือเพือ่ดำวน์โหลดใหไ้ดฟ้รี 

     1. ในหนำ้จอ App Store แตะหวัขอ้ สินค้าที่ซ้ือแล้ว / Purchased  

     2. รำยกำรแอพจะแสดงเป็น 2 กลุ่มคือ 

         ทั้งหมด / All แสดงแอพทั้งหมดที่ซ้ือและดำวน์โหลดมำ  

         ไม่ได้อยู่บน iPad เคร่ืองนี้ / Not On this iPad แอพที่ซ้ือหรือดำวน์โหลดมำ แต่ไม่ไดติ้ดตั้งใน iPad 

เช่นแอพที่ลบออกไป       

     3. แตะที่ปุ่ มเคร่ืองหมำย ก้อนเฆฆ “iCloud” เพือ่ติดตั้งแอพไดฟ้รีทนัที 

 
 

1 

2 

3 
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ขอเงนิคืนเมือ่แอพท างานไม่ได้ตามที่ต้องการ 

     เม่ือพบวำ่แอพที่ซ้ือมำท ำงำนไม่ไดต้ำมที่หวงั ไม่เหมือนที่โฆษณำไว ้ หรือเผลอซ้ือโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

สำมำรถขอเงินคืนจำก App Store ได ้ (กำรขอจะท ำไดเ้พยีงคร้ังเดียวต่อแอพพลิเคชัน่แต่ละตวัท่ำนั้น) 
  - เปิด iTunes บนคอมพวิเตอร์ เขำ้ไปที่ iTunes Store ล็อคอินเขำ้ไปยงัแอคเคำตข์องคุณ 

 

 1. กดที่ช่ือแอคเคำตข์องคุณ และแตะที่ Account 

 2. ในหวัขอ้ Purchase History คลิก See All 

  - ในรำยกำร Purchase History คลิกปุ่ ม Report a Problem ดำ้นล่ำงสุด 
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  - คลิกค ำสัง่ Report a Problem ระบุเหตุผล เช่น แอพพลิเคชัน่ไม่ไดท้  ำงำนตำมที่คดิหวงั ซ้ือโดยไม่ตั้งใจ 

จำกนั้นป้อนคอมเมน้ต ์พมิพอ์ธิบำยเหตุผลเพิม่เติมเพือ่ระบุสำเหตุ     แลว้คลิก Submit เพือ่รำยงำนกำรขอ

เงินคืน 

 

 

     คุณจะไดรั้บอีเมลลแ์จง้ใหท้รำบ และสอบถำมขอ้มูลถำ้จ  ำเป็น เม่ือเหตุผลไดรั้บกำรพจิำรณำ คุณจะไดรั้บ

กำรติดต่อกลบัจำกทำง Apple และเงินจะถูกคืนเขำ้ไปในแอคเคำต ์ในกรณีของกำรใชบ้ตัรเครดิต ก็จะไดรั้บ

กำรโอนกลบัเขำ้บญัชีโดยอตัโนมตั ิ
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ท่องโลกอินเตอรเ์น็ตดว้ย Tablet และ iCloud 

วิธีการสมคัร  Apple ID ส าหรบัการเช่ือมตวับญัชีหลกัใน iOS  

Apple ID คือแอคเคาต์สารพัดประโยชน์สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ 

Apple ซ่ึงผู้ใช้ทุกคนส าหรับ iOS จะต้องลงทะเบียนเพ่ือการดาวน์โหลดใน App Store และใช้งานในระบบ

ซ่ึงมีการใช้งานร่วมกนัอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจะประกอบไปด้วยการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี   

 แบค็อพัและรีสโตร์ข้อมูลกบับริการ iCloud  

 ดาวน์โหลดและซ้ือแอพพลิเคชั่น เกม จาก App Store 

 ดาวน์โหลดและซ้ือเพลง ภาพยนตร์ รายการทวีี อบีุค๊ พอ็ดคาสต์ จาก iTunes Store 

 โทรแบบวิดีโอเหน็หน้าได้ฟรีกบักบั FaceTime 

 ส่งข้อความ ภาพ เสยีง และวิดีโอได้ฟรีผ่าน iMessage  

 สนุกกบัสงัคมออนไลน์และเล่นเกมสแ์บบผู้เล่นหลายคนกบั Game Center 

 แชร์เพลงและวิดีโอระหว่าง iPad, iPhone, iPod touch กับคอมพิวเตอร์ด้วย iTunes 

Home Sharing 

 การใช้บริการ iTunes Match ส าหรับเพลง 

 ป้องกันการรีสโตร์ลบข้อมูลในเคร่ืองโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อจะรีสโตร์ ระบบจะให้ปิด

คุณสมบัติ Fine My iPad ใน ipad ก่อน ซ่ึงการปิดต้องการทราบรหัสผ่าน Apple ID  

 ค้นหาต าแหน่ง iPad ที่หาย สั่งเล่นเสียง แสดงข้อความ ลบข้อมูลทั้งหมด และลอ็คเคร่ือง

ไม่ใช้งานได้อกีต่อไป และถงึแม้จะรีสโตร์ได้ กต้็องป้อน  Apple ID ก่อนใช้งาน 

Apple ID สามารถเลือกสมัครฟรี และสามารถเลือกสมัครได้จาก iPad, iPhone, หรือ iPod 

touch หรือจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ (Mac, Windows) สามารถสมัครเพ่ือโหลดเฉพาะของฟรี (แอพ 

เพลง วิดีโอ หนังสอื) หรือซ้ือผ่านบัตรเครดิต (รองรับบัตรไทย) หรือซ้ือผ่าน iTunes Gift Card  

โดยทั่วไปเมือเปิดเคร่ืองต่ังค่าในคร้ังแรก iPad ถ้าไม่มีแอคเคาต์ กส็ามารถสมัครใหม่ได้ทันที

จากหน้าจอต้ังค่า แต่ถ้าข้ามขั้นตอนน้ันไป กส็ามารถสมัครภายหลังได้ง่ายๆ เช่นกนั 
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สมคัรไดห้ลายแอคเคาต ์สลบัใชไ้ดอ้ย่างอิสระ 

 สามารถสมัคร Apple ID ได้มากกว่า 1 แอคเคาต์ เช่น แอคเคาต์ส าหรับ iTunes Store สาขา

ประเทศไทย อเมริกา ญ่ีปุ่ น ฯลฯ และสลับใช้งานได้อย่างอิสระ ที่ส  าคัญ เม่ือสลับแอคเคาต์ทุกอย่างที่

ดาวน์โหลดและซ้ือมาจะยังคงอยู่ และใช้งานได้ตามปกติ 

 เม่ือมีการอัพเดตแอพพลิเคช่ันหรือเกมที่ดาวน์โหลดจากต่างแอคเคาต์ ไม่ต้อง Sign Out หรือ 

Sign in ใหม่ให้ยุ่งยาก เพียงป้อนรหัสผ่านที่ตรงกบัแอคเคาต์ที่ใช้ซ้ือหรือดาวน์โหลดกอ็พัเดตได้ทันท ี

เลือกวิธีสมคัรไดต้ามสะดวก 

 การสมัคร Apple ID ท าได้ง่ายๆ หลายวิธ ีเลือกได้ตามสะดวก 

 สมัครเพ่ือดาวน์โหลดของฟรี ไม่ต้องมีบัตรเครดิต หรือเดบิต 

 สมัครผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต การสมัครโดยใช้บัตรเครดิตเพ่ือซ้ือจาก App Store หรือ iTunes 

Store  ในประเทศใด จะต้องใช้บัตรเครดิตของประเทศน้ันๆ 

 สมัครด้วยบัตรเติมเงิน iTunes Gift Card มีหลายราคา เช่น 25, 50 หรือ 100 ดอลล่าร์ โดยมี

เงื่อนไขส าคัญคือ ต้องใช้บัตรที่ตรงกับประเทศที่รองรับเท่าน้ัน เช่น บัตรของอเมริกา จะใช้กับ 

App Store หรือ iTunes Store ของอเมริกาเท่าน้ัน 

 สมัครผ่านแอคเคาต์ Paypal (www.paypal.com) โดยมีเงื่อนไขส าคัญคือ ต้องสมัคร App Store 

หรือ iTunes Store ของประเทศที่ตรงกบัที่อยู่ที่ใช้สมัครแอคเคาต์ Paypal เท่าน้ัน 

สมคัรเพือ่ซ้ือผ่านบตัรเครดิต หรือเฉพาะโหลดฟรีไม่ตอ้งมีบตัร 

 การสมัคร Apple ID ท าได้หลายวิธี ทั้ งจาก iPad, iPhone, iPod touch, Mac App Store หรือ 

iTunes ซ่ึงสมัครคร้ังเดียวสามารถใช้ได้ทุกเคร่ือง 

 โดยทั่วไป ในการสมัคร จะต้องมีบัตรเครดิตด้วยเพ่ือให้สามารถซ้ือแอพ เกม หนัง เพลง ฯลฯ ได้ 

แต่กมี็เทคนิคในการสมัครที่ไม่ต้องใช้บัตร เพ่ือใช้โหลดเฉพาะของฟรี ที่ มีมากมายจนเลือกไม่ถูกเลย

ทีเดียว ทั้งแอพพลิเคช่ัน เกม ซิงเกิลเพลง รายการทีวี ภาพยนตร์ หรือหนังสือที่แจกฟรี เหมาะส าหรับ

เด็กๆ ที่ยังไม่มีบัตร หรือผู้ปกครองที่ที่ต้องการให้บุตรหลานสามารถโหลดของฟรีต่างๆ ได้เอง โดยไม่

ต้องกงัวลเร่ืองค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นจากการใช้บัตร 

http://www.paypal.com/
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1. เปิด App Store แตะเลือกแอพหรือเกมที่แจกฟรี (ถ้ามี Apple ID อืน่ๆที่ใช้งานอยู่ ให้ Sign Out 

ก่อน โดยเลือกหัวข้อ Featured เล่ือนลงไปด่านล่าง แตะชื่อแอคเคาต์แล้วแตะ Sign Out) แตะ

แล้วแตะบนปุ่ ม  ที่ปรากฏขึ้นแทนที่ 

2. แตะ Create New Apple ID/สร้าง Apple ID 

       

3. ในช่อง Store เลือกประเทศที่จะสมัครและใช้บริการ แล้วแตะ Next/ถดัไป 

4. ในหน้าจอแสดงข้อตกลงการใช้งาน แตะ Agree/ยินยอม มุมล่างขวา ในข้อความถามยืนยันแตะ 

Agree/ยินยอม ซ า้อกีคร้ัง 
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5. ป้อนข้อมูลดังน้ี 

 Email/อเีมลล์ ป้อนอีเมลล์ที่จะใช้เป็นช่ือ Apple ID ต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริง เพราะ

จะต้องใช้ยืนยันการสมัคร 

 Password/รหัสผ่าน/Verify/ยืนยัน ต้ังรหัสผ่านและป้อนยืนยัน โดยต้องมีอย่างน้อย 8 

ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ ห้ามใช้ช่องว่าง ห้ามมี

ตัวอกัษรซ า้กนัเกนิ 3 ตัว และห้ามใช้อเีมลล์ Apple ID หรือรหัสที่เคยใช้ในปีที่ผ่านมา 

 Question/ค าถาม/Answer/ค าตอบ ต้ังค าถามและค าตอบ เพ่ือใช้ในการถามยืนยัน ใน

กรณีที่ลืมรหัสผ่าน 

 Optinal Rescue Email Address/อีเมลล์เพ่ือขอความช่วยเหลือ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) 

แนะน าให้ป้อนอีเมลล์ส ารองเผื่อไว้รีเซต็ข้อมูลด้านความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาด้าน

ความปลอดภัยต่างๆ ที่พบ  

 Date/Month/Year/วันเดือนปีเกดิ ป้อนวันเดือนปีเกดิ 

 Subscribe/สมัครรับข้อมูล ต้ังเป็น ON เพ่ือเลือกที่จะรับข่าวสารต่างๆ จาก iTunes Store 

และ Apple 

เมื่อป้อนแล้วกดปุ่ มถดัไป 
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6. เลือกวิธสีมัคร 

 สมัครผ่านบัตรเครดิต และเลือกผู้ให้บริการ 

 ไม่มีบัตร/ไม่ต้องการใช้บัตร เลือก None (โหลดได้เฉพาะของฟรี) 

 สมั ครผ่าน  iTunes Gift Cards เลื อก None จาก น้ันใน ช่อง iTunes Gift Cards and  

Certificates ป้อนรหัสบัตร 

เม่ือเลือกแล้ว ป้อนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าเลือกใช้บัตรเครดิตให้ป้อนหมายเลขบัตร

รหัสความปลอดภัย (ตัวเลข 3 ตัวหลังบัตร), วันที่หมดอายุ จากน้ันป้อนช่ือที่อยู่ที่ใช้ในการส่ง

ใบเสร็จรับเงิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ส าหรับผู้ที่เลือก None ให้ป้อนที่อยู่ด้วย) แล้วแตะ 

Next/ถดัไป 

      

7. ข้อความจะแจ้งให้ทราบว่าได้ส่งการยืนยันการสมัครไปที่อีเมลล์ที่ใช้ในการสมัคร ให้แตะ Done/

เสรจ็ 
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8. เปิดแอพ Mail แล้วเปิดอเีมลล์ที่ได้รับจาก Apple แล้วแตะ Verify Now  

 

9. Safari จะเปิดขึ้นโดยอตัโนมัติ ให้ป้อนแอคเคาต์ Apple ID ที่สมัคร แล้วแตะ Verify Address  

10. เมื่อข้อมูลถูกต้อง ข้อความจะแจ้งให้ทราบเพียงเท่าน้ี การสมัครกส็  าเร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

แตะ Return to the Store 

11. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ที่สมัครไป แล้วแตะ OK/ตกลง เพียงเท่านี้การสมัคร Apple ID กส็ าเร็จ 

สามารถใช้งานได้ทนัท ี  
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สมคัร Apple ID ดว้ย iTunes Gift Card อย่างรวดเร็ว 

 การสมัครวิธีน้ี ต้องใช้ iTunes Gift Card ซ่ึงเป็นเหมือนบัตรเติมเงินที่ต้องใช้ให้ตรงกบัประเทศที่

ออกบัตร เช่น การ์ดจากอเมริกาจะใช้กับ App Store หรือ iTunes Store ของอเมริกาเท่าน้ัน (ยังไม่รองรับ

ในไทย) 

1. เปิด App Store เลือกหัวข้อ Featured เล่ือนลงไปด่านล่าง แล้วแตะ Redeem 

2. ป้อนรหัสตัวเลขจากการ์ด แตะ Redeem แล้วท าตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้น 

Sign In, Sign Out ดูขอ้มูล Apple ID 

 เมื่อมี Apple ID แล้วสามารถเลือกที่จะ Sign In, Sign Out ดูข้อมูล Apple ID ได้ตามต้องการ 

Sign In เขา้ท างาน 

1. เปิด Apple Store เลือกหัวข้อ Featured/รายการแนะน า เล่ือนหน้าจอลงไปข้างล่าง แล้วแตะ Sign 

In/ลงชื่อเข้า 

2. เลือก Use Existing Apple ID/ใช้ Apple ID ที่มีอยู่ 

3. ป้อนชื่อและรหัสผ่าน Apple ID แล้วแตะ OK/ตกลง 
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ดูขอ้มูล Apple ID หรือ Sign Out 

1. เปิด Apple Store เลือกหัวข้อ Featured/รายการแนะน า เล่ือนหน้าจอลงไปด่านล่าง แล้วแตะ 

Apple ID: ชื่อแอคเคาต ์

2. แตะ View Apple ID เพ่ือดูข้อมูล หรือ Sign Out 
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รีเซ็ตเพือ่ตั้งรหสัผ่าน Apple ID ใหม่ 

ถ้าจ ารหัสผ่าน Apple ID ไม่ได้ สามารถรีเซต็ใหม่ เพ่ือต้ังรหัสผ่านใหม่ 

1. เปิดเวบ็เบราเซอร์ไปที่ http://iforgot.apple.com แตะป้อน Apple ID แล้วคลิก Next/ถดัไป 

2. เลือกวิธกีารรีเซต็ระหว่าง(ในตัวอย่างนี้ เลือกรีเซต็ทางอีเมลล์) 

 รีเซต็ทางอเีมลล์ ส่งลิงค์ในการรีเซต็มาทางอเีมลล์ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสร้าง Apple ID 

 ตอบค าถามเพ่ือความปลอดภัย ตอบค าถามที่เคยต้ังไว้ในขั้นตอนการสร้าง Apple ID ให้

ถูกต้องเพ่ือยืนยันการท าการรีเซต็ 

แตะ Next/ถดัไป อเีมลล์จะถูกส่งมา 

 

 

 

3. เปิดอเีมลล์ที่ได้รับจาก Apple แล้วแตะ รีเซต็รหัสผ่าน Apple ID  

4. Safari จะเปิดหน้าเว็บส าหรับต้ังรหัสผ่านใหม่ ให้ต้ังรหัสผ่านใหม่ ป้อนยื่นยัน แล้วแตะ Reset 

Password 

5. ข้อความจะแจ้งให้ทราบว่ารหัสผ่านถูกรีเซต็แล้ว และจากน้ีไปให้ใช้รหัสผ่านใหม่ที่ต้ังขึ้น 

6. จะได้รับอเีมลล์แจ้งยืนยันการรีเซต็ 

http://iforgot.apple.com/
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คน้หา Apple ID  

ในกรณีที่จ าไม่ได้ว่า Apple ID คืออะไร สามารถกู้และแก้ไขได้ 

1. เปิดเวบ็เบราเซอร์ไปที่ http://iforgot.apple.com แล้วแตะลืม Apple ID 

2. ป้อนข้อมูลช่ือ นามสกุล อเีมลล์ รวมถงึอเีมลล์ก่อนหน้าที่เคยใช้ แล้วแตะ ถดัไป 

3. เลือกวิธกีารรีเซต็ 
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แกไ้ขขอ้มูล Apple ID 

หลังจากสมัครและใช้งาน Apple ID ไปแล้ว สามารถเข้าไปเปล่ียน ปรับแต่งข้อมูลต่างๆ ได้ตาม

ต้องการ 

1. เปิดเวบ็เบราเซอร์ไปที่ My Apple ID http://appleid.apple.com/ หรือ

http://appleid.apple.com/th แล้วแตะ Manage your Apple ID/จัดการ Apple ID 

2. ป้อนแอคเคาต์ Apple ID แล้วแตะ Sign in/เข้าสู่ระบบ 

3. เลือกแก้ไขข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ ID อีเมลล์ รหัสผ่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ฯลฯ เมื่อแก้ไขแล้ว

ให้แตะ Save Change/บันทึกการเปล่ียนแปลง จะได้รับอีเมลล์จาก Apple ส่งไปยังอีเมลล์ใหม่ที่

ป้อนเพ่ือให้เข้าไปยืนยันการเปล่ียน 
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iCloud  เช่ือมต่อขอ้มูลไดทุ้กทีทุ่กเวลา 

iCloud บริการออนไลนส์ารพดัประโยชน ์

iCloud คือบริการเกบ็ อัพเดต ซ้ิงค์ แบค็อัพ รีสโตร์ข้อมูล การตั้งค่าทั้งหมดในเคร่ืองแบบไร้สาย 

รวมถึงการค้นหาเคร่ืองที่ตกหล่น สูญหาย ท างานร่วมกับ Apple ID ทั้งหมดที่ Apple ให้บริการฟรี ไม่มี

ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ใช้ iPhone, iPad, iPod, iPad mini และ OS X ท างานโดยอตัโนมัติ 

คุณสมบติัของ iCloud 

iCloud ท างานโดยใช้แอคเคาต์ Apple ID ที่ มีอยู่ได้ทันที(หรือสมัครใหม่ได้ตามต้องการ) มี

ประโยชน์มากทั้งการใช้งานในเคร่ืองเดียว หรือใช้ร่วมกนัหลายเคร่ืองผ่าน Apple ID เดียวกัน เช่น เมื่อมี

ทั้ง iPhone, iPad/iPad mini และ/หรือ OS X เป็นต้น 

 บริการอีเมลล์ฟรี @icloud.com ที่ใช้งานได้ทั้งบนอปุกรณ์ที่รองรับ iOS, OS X หรือจาก

เวบ็เมลล์ 

 แบค็อพัข้อมูลทั้งหมดในเคร่ือง รวมถงึการต้ังค่า ให้รีสโตร์ข้อมูลได้ทนัทแีบบไร้สาย 
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 ซิงค์ข้อมูลอีเมลล์ รายช่ือ ปฏิทิน การแจ้งเตือน หน้าเวบ็ที่เปิดใน Safari โน้ต พาสบุ๊ค 

ภาพเอกสาร การใช้งานจึงสะดวกและคล่องตัวมาก เพราะเมื่อมีการสร้าง อัพเดต หรือ

แก้ไข ข้อมูลทั้งหมดจะถูกซิงค์ ถูกส่งไปอัพเดตในอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Apple ID เดียวกัน

โดยอัตโนมัติ เช่น การแก้ไขที่อยู่ หรือการนัดหมายใน iPhone จะถูกส่งไปอัพเดตใน 

iPad โดยอตัโนมัติแบบไร้สายผ่านอนิเทอร์เนต็ 

 เมื่อดาวน์โหลดแอพ เพลง รายการทีวี ภาพยนตร์ และหนังสือ (ทั้งฟรีและจ าหน่าย) 

ข้อมูลจะถูกส่งไปยังทุกเคร่ืองแบบไร้สายโดยอตัโนมัติ (ต้ังได้) พร้อมเกบ็ข้อมูลรายการที่

ซ้ือเอาไว้ เพ่ือให้ตรวจสอบ และดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรี 

 ซิงค์ข้อมูลในหนังสือ ต าแหน่งที่ อ่านล่าสุด บุ๊คมาร์ค โน้ตข้อความที่ไฮไลต์ ไปยังทุก

เคร่ืองโดยอตัโนมัติ 

 ซิงค์เอกสารบน Pages, Number, Keynote และแอพพลิเคช่ันอืน่ๆ ที่รองรับ ให้สามารถ

อ่านเอกสารใหม่ล่าสุดและแก้ไขบนเคร่ืองใดๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือเข้าถึงเอกสารผ่าน

เวบ็ www.icloud.com เพ่ือดาวน์โหลด แก้ไข และซิงค์ไปยังทุกเคร่ืองอตัโนมัติ 

 รองรับการแชร์ภาพไปยังทุกๆ เคร่ืองผ่าน Photo Stream เมื่อมีการถ่ายภาพ ภาพถ่ายนั้น

สามารถเปิดดูจากเคร่ืองอื่นๆ ได้ทันที ด้วยการซิงค์ผ่านอนิเทอร์เนต็ โดยการ iCloud ให้

เกบ็ได้สงูสดุ 1,000 ภาพ เป็นเวลา 30 วัน 

 บริการ iTunes Match จับคู่และโหลดเพลงคุณภาพสงู 

 ค้นหา iPhone, iPod touch, iPad, iPad mini หรือคอมพิวเตอร์ Mac ที่สูญหาย ส่ ง

ข้อความไปแสดง ลอ็ค และลบข้อมูลทั้งหมด 

 ป้องกันการ Activate เปิดใช้เคร่ือง เช่น ในกรณที่เคร่ืองถูกขโมยไป แม้จะรีสโตร์กจ็ะไม่

สามารถเปิดใช้ iPad ของคุณได้อกีต่อไป จนกว่าจะลอ็คอนิด้วย Apple ID ของคุณ 

พื้ นทีเ่ร่ิมตน้ฟรี 5GB 

 iCloud ให้ใช้บริการฟรี เตรียมพ้ืนที่ให้เกบ็ข้อมูลสูงสุดถึง 5GB เช่น อีเมลล์ เอกสาร ภาพถ่าย 

ข้อมูลแอคเคาต์ การต้ังค่า และข้อมูลแอพฯ ต่างๆ ข้อดีคือเพลง แอพ หนังสือ วิดีโอต่างๆ ที่ซ้ือ รวมถึง

ภาพใน Photo Stream  จัดเกบ็ฟรี ไม่นับรวมในพ้ืนที่ 5GB 

 ส าหรับคนที่มีข้อมูลจ านวนมาก ต้องการเกบ็พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น กส็ามารถสมัครโดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ือ

อพัเกรดพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นได้ 10GB/20 $US, 20GB/40 $US และ 50GB/100$US 
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เปิดใชแ้ละตั้งค่า iCloud 

iCloud ท าทุกอย่างโดยอัตโนมัติแทบทั้งหมด เพียงคุณต้ังค่าง่ายๆ คร้ังเดียวกเ็ป็นอันเรียบร้อย 

และให้คุณปรับเปล่ียนค่าได้ทุกเวลาที่ต้องการอกีด้วย 

ดูขอ้มูลแอคเคาต ์และเปิดหรือปิดการซิงคข์อ้มูลแอพ 

1. ในหน้า Home แตะ Setting/การต้ังค่า ► iCloud 

2. ต้ังค่าดังน้ี 

 Account/บัญชี<ชื่อแอคเคาต>์ ต้ังรหัสผ่าน ค าอธบิาย การซ้ือพ้ืนที่เพ่ิม และต้ังค่าอเีมลล์ 

 Applications/แอพพลิเคชั่น เปิดหรือปิดการซิงค์ข้อมูลของแอพพลิเคชั่น 

 Photos/รูปภาพ เปิดหรือปิดการใช้งาน My Photo Stream และการแชร์ภาพระหว่าง

เคร่ือง 

 Document & Data/เอกสารและข้อมูล เปิด/ปิดการเกบ็เอกสารและข้อมูลของแอพใน 

iCloud และการโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายมือถือ เมื่อไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ให้ระวังเร่ือง

ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นด้วย 

 Find My iPad/ค้นหา iPad ของฉัน เปิด/ปิดคุณสมบัติ Find My iPad 

 Storage & Backup/เน้ือที่เกบ็ข้อมูลและข้อมูลส ารอง ต้ังค่าการเกบ็ข้อมูลและแบค็อพั 

 Delete Account/ลบบัญชี ลบแอคเคาต์ iCloud โดยเลือกได้ว่าจะลบแอคเคาต์แต่เก็บ

ข้อมูล หรือลบทั้งหมด 
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ตรวจสอบพื้ นที ่เปิด/ปิด และลบขอ้มูลที่แบค็อพั 

1. ในหน้า Home แตะ Settings/การต้ังค่า►iCloud 

2. แตะ Storage/เน้ือที่เกบ็ข้อมูล  

3. แตะ Manage Storage/จัดการเน้ือที่เกบ็ข้อมูล 

 

 

       

 

4. ในหัวข้อ Manage Storage/จัดการเน้ือที่เกบ็ข้อมูล แตะบนชื่อเคร่ือง iPad ตัวเลขทางขวาของชื่อ

คือพ้ืนที่ที่ใช้แบค็อัพ(ในกรณีที่มีเคร่ืองอื่นๆ ที่ใช้ Apple ID เดียวกัน คุณสามารถแตะเปิดเข้าไป

ดูข้อมูลพ้ืนที่และลบการแบค็อพัได้ แต่ไม่สามารถเปิด/ปิดข้อมูลที่จะแบค็อพัของแต่ละแอพได้) 

5. เปิด/ปิดการแบค็อพัของแต่ละแอพ โดยจะแสดงขนาดไฟล์ให้ทราบด้วย (แตะ Show All Apps/

แสดงทั้งหมด เพ่ือดูแอพทั้งหมด ส าหรับเลือกเปิด/ปิดการแบค็อพั) 

6. หากต้องการลบไฟล์แบ็คอัพทั้งหมด ให้แตะ Delete Backup/ลบข้อมูลส ารอง เพ่ือลบไฟล์

แบค็อพั ในข้อความถามยืนยันแตะ Turn Off & Delete/ปิดและลบ 

 

พ้ืนที่ทั้งหมด ตามปกติคือฟรี 5GB 

พ้ืนที่ที่ว่างอยู่ 

ซ้ือพ้ืนที่เพ่ิม 
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ลบไฟลเ์อกสารและขอ้มูลทีแ่บค็อพัไวข้องแต่ละแอพ 

1. ในหน้า Home แตะ Settings►iCloud 

2. แตะ Storage/เน้ือที่เกบ็ข้อมูล  

3. แตะ Manage Storage/จัดการเน้ือที่เกบ็ข้อมูล 

ขนาดพ้ืนที่ที่ใช้แบค็อพัใน iCloud  

(รวมทุกเคร่ืองที่ใช้ Apple ID เดียวกนั) 

วันเวลาล่าสุดที่แบค็อพั 

และขนาดไฟล์แบค็อพั 

ขนาดไฟล์ที่จะแบค็อพั 

ในคร้ังต่อไป 
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4. ในหัวข้อ Document & Data/เอกสารและข้อมูล แตะแอพที่จะลบ 

5. แตะ Edit/แก้ไข 

6. เลือกลบแต่ละราย ด้วยการแตะ   หน้ารายการที่จะลบ แล้ว แตะปุ่ ม  เพ่ือลบ 

หรือแตะ Delete All/ลบทั้งหมด เมื่อลบเสรจ็แล้วแตะ Done/เสรจ็ 
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แยก Apple ID ส าหรบั Store และ iCloud 

 ตามปกติเม่ือเปิดเคร่ืองต้ังค่าในคร้ังแรกที่ เปิดเคร่ือง Apple ID จะถูกใช้เป็นแอคเคาต์หลัก

ส าหรับซ้ือแอพ เพลง ฯลฯ รวมถงึใช้กบั iCloud โดยอตัโนมัติ 

 แต่ก็สามารถใช้ Apple ID 2 แอคเคาต์ เพ่ือแยกใช้ส าหรับ App Store กับ iTune Store และ 

iCloud เพ่ือความเป็นส่วนตัวได้ เช่น การใช้ Apple ID แอคเคาต์แรกร่วมกันในครอบครัว เพ่ือติดต้ัง

แอพพลิเคชั่น เกม โหลดเพลง ฯลฯ ซ้ือเคร่ืองเดียวใช้ได้ทั้งบ้าน และใช้ Apple ID อีกแอคเคาต์ส าหรับ 

iCloud เพ่ือแยกข้อมูลในส่วนช่ือที่อยู่ ตารางเวลา บุ๊คมาร์ค อีเมลล์ แยกไปส าหรับแต่ละคนไม่ได้ใช้

ร่วมกนั 

การแยก iCloud  ส าหรับแต่ละเคร่ือง ยังช่วยประหยัดพ้ืนที่เกบ็ข้อมูลฟรี 5GB ที่ iCloud ให้มา

อกีด้วย เพราะ iCloud จะนับรวมจากทุกเคร่ืองที่ใช้แอคเคาต์เดียวกนั 

วิธกีารท าได้ง่ายๆ ก่อนอืน่ให้เตรียมแอคเคาต์ Apple ID 2 แอคเคาต์ก่อน 

1. ในหน้า Home แตะ Settings►iCloud►Delete Account/ลบบัญชี แล้วแตะ Delete/ลบ 

เพ่ือยืนยัน 

2. ในหน้า Home แตะ Settings►iCloud►ป้อน Apple ID ใหม่ที่จะใช้ส าหรับ iCloud 

 



298 
 

ITunes 
เป็นค ำถำมยอดฮิตก็ว่ำได้ ส ำหรับคนที่เพิ่งใช้ iPhone, iPad, และ iPod ว่ำ “แล้วจะเอำเพลง, รูป, 

วิดีโอลงยงัไง” นั่นเพรำะว่ำ อุปกรณ์เหล่ำน้ีไม่สำมำรถที่จะท ำกำร copy ไฟล์ แล้วไป paste ได้โดยตรง
เหมือนยี่ห้ออ่ืนๆ แต่ตอ้งใช้วิธีกำรที่เรียกว่ำ “ซิงค์” (sync) ซ่ึงกำรซิงค์คือกำรปรับเทียบข้อมูลระหว่ำง
อุปกรณ์สองอยำ่ง ในที่น้ีก็คือ คอมพวิเตอร์และบรรดำเจำ้ i ต่ำงๆ นั่นเอง และจะตอ้งมีตวักลำงที่ท  ำหนำ้ที่ใน
กำรเช่ือมต่อก็คือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ และโปรแกรมน้ีน่ีเองที่มีควำมส ำคญัมำก เพรำะกำรใชง้ำน iPhone, 
iPad และ iPod หำกไม่มีโปรแกรมที่วำ่น้ีแลว้ ก็จะใชง้ำนไดไ้ม่เตม็ร้อย โปรแกรมน้ีก็คือ iTunes  

iTunes เป็นโปรแกรมฟังเพลงที่พฒันำโดยบริษทั Apple นอกจำกจะเป็นโปรแกรมฟังเพลงที่ดีและ
ใช้งำนง่ำยแล้ว ยงัเป็นโปรแกรมตวักลำงที่ใช้ส ำหรับซิงค์กบัอุปกรณ์ต่ำงๆ ของ Apple ด้วย ไม่ว่ำจะเป็น 
iPhone, iPad และ iPod เพรำะกำรท ำงำนของอุปกรณ์เหล่ำน้ี Apple ไม่อนุญำตให้ท  ำกำร copy และ paste 
ขอ้มูลไดโ้ดยตรงเหมือนยีห่้ออ่ืนๆ อำจเพรำะเร่ืองลิขสิทธ์ิ หรืออะไรก็ไม่ทรำบ แต่วำ่ Apple ใชว้ธีิกำรซิงค์
ขอ้มูล ในกำรเอำไฟลเ์พลง, รูปภำพ, วดีิโอ, ริงโทน, แอพ ฯลฯ แทน หลกักำรซิงค ์ถำ้พดูง่ำยๆ ก็คือ ขอ้มูลที่
เรำจะเอำมำลงใน iPhone นั้น จะตอ้งใส่ลงไปใน iTunes ก่อน แลว้ท ำกำรซิงค ์iTunes จะเป็นตวัที่น ำขอ้มูล
ต่ำงๆ ลงไปใน iPhone ของเรำครับ  

** การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม iTunes บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

            1.  เร่ิมจำกดำวน์โหลด iTunes มำติดตั้งลงบนคอมพวิเตอร์ของเรำก่อน   (มีขอ้แนะน ำอยำ่งหน่ึง ควร
ใชค้อมพวิเตอร์ส่วนตวั เคร่ืองไหนเคร่ืองนั้นไปเลยส ำหรับกำรซิงค ์ไม่แนะน ำใหใ้ชห้ลำยเคร่ือง เพรำะ
ขอ้มูลอำจสูญหำยได ้ โดยกำรดำวน์โหลดโปรแกรมใหเ้ขำ้ไปที่   http://www.apple.com จำกนั้นเลือก 
iTunes เพือ่เขำ้หนำ้ดำวน์โหลด (iTunes โหลดมำใชฟ้รี ไม่มีค่ำใชจ่้ำยใดๆ) 

 

 

เขำ้เวบ็ไซต ์www.apple.com  จำกนั้นคลิกเมนู iTunes 

http://www.apple.com/
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2.  จำกนั้นใหก้ดที่ Download iTunes                                                

 

 

3. ก่อนดำวน์โหลด ตอ้งกรอกอีเมล ์(เพือ่รับข่ำวสำร หรือถำ้ไม่อยำกรับก็ใหค้ลิกสองขอ้บนออก) แลว้เลือก
ประเทศ (ให้เลือกประเทศไทย) แลว้จึงจะสำมำรถดำวน์โหลดได ้

 

 

4.   เลือกสถำนที่ ๆ ตอ้งกำรเก็บโปรแกรม iTunes วำ่จะเก็บไวท้ี่ใดบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของเรำ  

คลิกที่ Download iTunes 

คลิกที่ Download Now 

กรอกอีเมล 
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5.  จำกนั้นใหก้ด Run เพือ่ท  ำกำรติดตั้ง 

เม่ือดำวน์โหลดเสร็จ จะปรำกฏไอคอนของ iTunes Setup ดงัรูป                       
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6. ใหท้  ำกำรคลิกปุ่ ม  Next ไปเร่ือย ๆ จนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย   

 

7. คลิกปุ่ ม ติดต้ัง / Install เพือ่ท  ำกำรติดตั้งโปรแกรม iTunes ไฟลโ์ปรแกรมจะถูกเก็บไวใ้น C:\Program 
files 

คลิก Run                      

คลิกปุ่ ม ต่อไป / Next                        
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8. เม่ือติดตั้งเรียบร้อยแลว้ จะมีหนำ้จอแจง้วำ่เสร็จเรียบร้อยแลว้ ถำ้เรำตอ้งกำรเปิดใชง้ำนทนัที ให้คลิกเลือก 
เปิด iTunes หลังออกจากตัวติดต้ัง แลว้กด เสร็จ / Finish 

 
 

เม่ือเปิดโปรแกรม   iTunes ขึ้นมำจะภำยในโปรแกรมจะประกอบไปดว้ยรำยละเอียดต่ำง ๆ ดงัน้ี   

คลิกปุ่ ม ติดตั้ง / Install                      

คลิกปุ่ ม เสร็จ / Finish                    
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การตั้งค่า iTunes ส าหรับการใช้งาน 

     เพือ่กำรใชง้ำน iTunes ที่ตรงต่อควำมตอ้งกำรเรำตอ้งท ำกำรปรับแต่ง  iTunes  ก่อนกำรใชง้ำนโดยที่เขำ้
ไปปรับตั้งค่ำที่เมนู  แก้ไข / Edit  เลือกค ำสัง่  การต้ังค่า / Preference 

 
 

แถบบน เป็นแผงควบคุมกำรเล่นเพลง และสถำนะ

ต่ำงๆ 

หนำ้จอตรงกลำงจะแสดงเพลง หำกยงัไม่เอำเพลงเขำ้ไป ก็จะไม่มีขอ้มูลในส่วนน้ี 

แถบล่ำงจะเป็นตวัควบคุมกำรเล่นเพลง และ Playlist 

แถบซำ้ยมือ มี Library (แหล่งเก็บเพลง, วดีิโอ, App Store, Shared, Playlist 

 

1 

2 
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ก็จะปรำกฏหนำ้ต่ำงกำรตั้งค่ำต่ำงๆ ของ iTunes Store ดงัน้ี 

 

การเพิม่เพลงและซิงค์เพลงใน  iTunes 

      ขั้นตอนน้ีคือกำรเพิม่เพลงที่ตอ้งกำรใส่ลงใน iPhone , iPad  ของเรำ ซ่ึงขั้นแรกใหเ้รำเตรียมไฟลเ์พลงที่
ตอ้งกำรจะน ำใส่ไวใ้นโปรแกรม  iTunes   สำมำรถท ำได ้2 วธีิ คือ  
1.  คลิกเลือกไฟลเ์พลงมำวำงในช่อง   Library  ของ iTunes  ไดเ้ลย  
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2.  คลิกที่เมนู   File  บนเมนูบำร์  จำกนั้นคลิกเลือกค ำสัง่   Add file to library 

ลำกไฟลเ์พลงจำกคอมพวิเตอร์เขำ้มำในคลงัเพลง 

1 

2 

3 
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** จดัรายการ Playlist   

     ใน  iTunes  เม่ือเปิดขึ้นมำเพือ่จดักำรไฟลเ์พลงต่ำง ๆ เรำสำมำรถสร้ำงรำยกำรเพลงโปรดเพือ่เลือกฟัง
เฉพำะเพลงที่ตนเองช่ืนชอบได ้  โดยจะเรียกวำ่กำรจดักำร  Playlist  ส่วนตวั  เพือ่กำร Sync เขำ้กบัอุปกรณ์ 
Tablet ไดอ้ยำ่งสะดวก และสำมำรถเลือกฟังเพลงที่ตนเองสร้ำงเป็นหมวดหมู่ไวไ้ดอ้ยำ่งง่ำยดำย  โดยมี
วธีิกำรสร้ำง  Playlist  ดงัน้ี   

1.  เปิดโปรแกรม  iTunes  ขึ้นมำ  แลว้คลิกหวัขอ้  เพลย์ลิสต์ / Playlists 

2.  จำกนั้นคลิกที่เคร่ืองหมำย  +  ดำ้นมุมล่ำงซำ้ยมือของโปรแกรม   

1 

2 
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3.  คลิกค ำสัง่  เพลย์ลสิต์ใหม่ / New Playlist   

 

4.  จะปรำกฏกรอบป้ำยช่ือใหเ้รำตั้งช่ือ  Playlists  ตำมที่ตอ้งกำร  จำกนั้นใหเ้รำตั้งช่ือลงไปแลว้กดปุ่ ม  
Enter  ก็จะได ้ Playlists ตำมช่ือที่เรำตั้ง   

1 

2 

3 
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5.  จำกนั้นให้เรำใส่เพลงหรือท ำกำร  เพิ่มไปยัง... / add   รำยช่ือเพลงใส่ลงใน Playlists  ที่สร้ำงขึ้น  โดยกำร
คลิกลำกเมำส์รำยช่ือเพลงดำ้นซำ้ยมือมำวำงที่ต  ำแหน่ง  Playlists ดำ้นขวำมือ   จำกนั้นคลิกที่ปุ่ ม  เสร็จ / 
Done   

 

พมิพช่ื์อเพลยลิ์สตเ์ขำ้ไป 4 

5.1 
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Playlist ที่สร้ำงจะปรำกฏในหนำ้แรกของ iTunes 

เม่ือคลิกที่ช่ือ Playlist จะปรำกฏรำยช่ือเพลงที่เพิ่มลง

ไปทำงดำ้นขวำมือ 

ลำกเพลงดำ้นซำ้ยมือ มำวำงในพื้นที่เพลยลิ์สตด์ำ้นขวำมือ 5.2 

5.3 



310 
 

การซิงค์เพลงลงใน  iPad , iPhone 

      1.  เสียบอุปกรณ์ของเรำที่ตอ้งกำรซิงคก์บัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ สงัเกตวำ่เม่ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ซิงคก์บั
อุปกรณ์แลว้ จะปรำกฏไอคอนของอุปกรณ์ดงัรูป 

 

     2.  คลิกหวัขอ้ เพลง / Music  ดำ้นซำ้ยมือ   จำกนั้นคลิกเลือกหวัขอ้     
          - คลังเพลงทั้งหมด / Entrie music library  เพือ่เลือกเพลงทั้งหมดที่จะน ำเขำ้อุปกรณ์ 
          -  เพลย์ลิสต์ที่เลอืกอยู่ ศิลปินทีเ่ลือกอยู่ อลับ้ัมที่เลือกอยู่ แนวที่เลอืกอยู่ / Selected playlists ,artistes 
,albums and  genres  เพือ่เลือกเพลงตำมที่ตอ้งกำร จะปรำกฏรำยกำรที่ไดส้ร้ำงหวัขอ้ไว ้ เช่น เลือกตำม
ศิลปิน , แนวเพลง ต่ำงๆ เป็นตน้  โดยกำรเลือกเพลงใหค้ลิก  ที่หนำ้ช่ือเพลงดงัรูป 
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       เม่ือท ำกำร  Sync  แลว้รอใหโ้ปรแกรมท ำงำนอยูส่งัเกตเคร่ืองหมำยลูกศร 2 ทิศวนเขำ้หำกนั  แสดงให้
ผูใ้ชง้ำนทรำบวำ่ไดท้  ำกำรรวมขอ้มูลแลว้   

 

       รำยกำรเพลงก็จะเขำ้มำอยูใ่นแอพ เพลง / Song ของ iPad ดงัรูป 

1. คลิกเช่ือมขอ้มูลเพลง 

2. เลือกหวัขอ้รำยกำรเพลง 

3. เลือกเพลยลิ์สต ์

4. เลือกเพลง 

5. เลือกปรับใช ้
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การเพิม่รูปภาพ และซิงค์รูปภาพลงใน  iTunes 

               รูปภำพก็เช่นเดียวกนัหำกตอ้งกำรน ำใส่ในเคร่ือง iPad หรือ iPhone  ถำ้เป็นยีห่อ้อ่ืน วิธีกำรง่ำยๆ 
ในกำรเอำรูปลงมือถือก็คอื copy แลว้ paste ไดเ้ลย แต่ iPad จะตอ้งท ำกำรซิงค ์ คลำ้ย ๆ กบักำรใส่เพลง  โดย
มีวธีิกำรใส่ขอ้มูลดงัน้ี   

               1.  ถำ้ตอ้งกำรน ำรูปภำพที่ถ่ำยจำกกลอ้งของ iPad  หรือ  iPhone  มำใส่ในคอมพวิเตอร์  ใหเ้สียบ

สำยต่อเขำ้กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์  เรำสำมำรถคดัลอกรูปภำพจำกอุปกรณ์แทป็เล็ตของเรำวำงลงในเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ไดท้นัที  ดงัรูป  สำมำรถคลิกที่ไฟลรู์ปที่ตอ้งกำรจำกนั้นคลิกขวำเลือก Copy  แลว้ Paste ลงใน

ไดร์ฟหรือสถำนที่ ๆ ตอ้งกำรจะคดัลอก 
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1. คลิกช่ืออุปกรณ์ iPad 

2. คลิกโฟลเดอร์ Internal Storage 

3. คลิกโฟลเดอร์ DCIM 

4. เลือกโฟลเดอร์รูปภำพ 
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          2.  ส ำหรับวิธีกำรน ำรูปจำกคอมพวิเตอร์มำใส่ใน iPad โดยผำ่น iTunes นั้น จะแตกต่ำงจำกกำรใส่
เพลงและแอพพลิเคชัน่ เพรำะ iTunes ไม่สำมำรถเปิดและแสดงรูปภำพได ้    วธีิกำรคือ ใหส้ร้ำงโฟลเดอร์
รูปภำพในคอมพวิเตอร์ก่อน แลว้เปิดโปรแกรม iTunes ขึ้นมำ แลว้ท ำตำมขั้นตอนดงัรูป 

 

5. เลือก Copy และ Paste รูปภำพยงัต ำแหน่งในคอมพวิเตอร์ตำมที่ตอ้งกำร 

1 

2 



315 
 

 

 

3 

4 

5 

6 
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      โฟลเดอร์รูปภำพก็จะเขำ้มำอยูใ่นแอพ รูปภาพ / Photos ของ iPad ดงัรูป 

 

7 
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ส ำหรับรูปภำพที่ Sync แลว้และเปิดจำก Tablet จะไม่สำมำรถลบรูปภำพไดจ้ำกอุปกรณ์ Tablet  

จะตอ้งท ำกำรลบรูปนั้นที่ iTunes  โดยท ำตำมขั้นตอนขำ้งตน้แลว้คลิกที่ช่ือไฟลเ์พือ่ยกเลิกกำรเลือก  ไฟล์

รูปภำพจะถูกลบทิ้งไปทนัที   

 

 

คลิกเพือ่เอำเคร่ืองหมำย   ออก  

คลิก เอำรูปภำพออก  
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          3.  กำรซิงค ์ให้เรำเสียบ iPad หรือ iPhone เขำ้กบัคอมพวิเตอร์    แลว้เปิด iTunes ขึ้นมำ ก็จะมีหนำ้จอ
ดงัในรูป iTunes จะแสดงขอ้มูลของ iPad ของเรำ วำ่มีหน่วยควำมจ ำใชไ้ปเท่ำไหร่ ใชอ้ะไรไปบำ้ง (แถบสี
ดำ้นล่ำง) และจะมีแทบ็แยกขอ้มูลแต่ละประเภท เช่น info, music, movie ฯลฯ 

 

 ขนาดความจภุายในอปุกรณ์ Tablet  ท่ีจะมีแถบสีบอกวา่เราได้ใช้ความจไุปเท่าไหร่แล้ว และเหลือพืน้ท่ีเท่าไหร่ท่ี

จะใช้บนัทึกงานตา่ง ๆ ได้  จากตวัอย่าง แถบสีเขียวจะเป็นพืน้ท่ีของการตดิตัง้ Application  เป็นต้น 

คลิก ปรับใช ้ 
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