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สารบัญ

9 บทที่ 1:  ยลโฉม
9 ภาพรวม
10 ปุ่มต่างๆ
12 ถาดการ์ดไมโครซิม 
12 หน้าจอโฮม
15 การใช้หน้าจอสัมผัส

18 บทที่ 2:  เริ่มต้นใช้งาน
18 อุปกรณ์พื้นฐาน
18 การตั้งค่า iPad
18 การติดตั้งเมลและบัญชีอื่นๆ
19 การจัดการเนื้อหาบน iPad
19 การใช้ iCloud
20 การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
21 เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
22 การดูคู่มือผู้ใช้บน iPad
22 แบตเตอรี่
23 การใช้งานและทำความสะอาด iPad

24 บทที่ 3:  พื้นฐานเบื้องต้น
24 การใช้แอปฯ
26 การปรับเปลี่ยนหน้าจอโฮม
27 การป้อน
32 การค้นหา
33 การพิมพ์
34 การแบ่งปันไฟล์
35 การแจ้ง
36 Twitter
37 การใช้ AirPlay
37 การใช้อุปกรณ์บลูทูธ
38 คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

40 บทที่ 4:  Safari
40 การดูหน้าเว็บ
41 ลิงก์
41 รายการการอ่าน
41 ตัวอ่าน
41 การป้อนข้อความและกรอกแบบฟอร์ม
42 การค้นหา
42 ที่คั่นหน้าเว็บและประวัติใช้งาน
42 การพิมพ์หน้าเว็บ ไฟล์ PDF และเอกสารอื่นๆ
42 คลิปเว็บ
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43 บทที่ 5:  Mail
43 การตรวจเช็คและอ่านอีเมล
44 การใช้งานกับหลายๆ บัญชี
44 การส่งอีเมล
45 ใช้ลิงก์และข้อมูลที่พบ
45 ดูเอกสารแนบ
45 การพิมพ์ข้อความและเอกสารแนบต่างๆ
46 การจัดการอีเมล
46 การค้นหาอีเมล
46 บัญชีเมลและการตั้งค่า

48 บทที่ 6:  ข้อความ
48 การส่งและรับข้อความ
49 การส่งข้อความให้กับกลุ่ม
49 การส่งรูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ
50 การแก้ไขบทสนทนา
50 การค้นหาข้อความ

51 บทที่ 7:  กล้อง
51 เกี่ยวกับกล้อง
51 การถ่ายรูปภาพและวิดีโอ
52 การดู แบ่งปัน และพิมพ์
52 การแก้ไขรูปภาพ
53 การตัดต่อวิดีโอ
53 อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
53 กระจายภาพ

55 บทที่ 8:  FaceTime
55 เกี่ยวกับ FaceTime
55 โทรออกด้วย FaceTime
56 ขณะที่ทำการโทรออกด้วย FaceTime

57 บทที่ 9:  Photo Booth
57 เกี่ยวกับ Photo Booth
57 การเลือกลูกเล่น 
57 การถ่ายภาพ 
58 การดูและแบ่งปันรูปภาพ
58 การอัปโหลดรูปภาพไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

59 บทที่ 10:  รูปภาพ
59 การดูรูปภาพและชมวิดีโอ
60 การดูสไลด์โชว์
60 การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ
60 การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ
61 การพิมพ์รูปภาพต่างๆ
61 เปิดใช้กรอบรูปภาพ
61 นำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

63 บทที่ 11:  วิดีโอ
63 เกี่ยวกับวิดีโอ
63 การเล่นวิดีโอ
64 การดูภาพยนตร์เช่า
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64 การชมวิดีโอบนทีวี
65 การลบวิดีโอออกจาก iPad
66 การใช้แบ่งปันกันภายในพื้นที่

67 บทที่ 12:  YouTube
67 เกี่ยวกับ Youtube
67 เลือกและค้นหาสำหรับวิดีโอ
68 การเล่นวิดีโอ
68 เก็บรายการวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
69 แบ่งปันวิดีโอ คำติชม และจัดลำดับ
69 การชม YouTube บนทีวี

70 บทที่ 13:  ปฏิทิน
70 เกี่ยวกับปฏิทิน
70 การดูปฏิทิน
71 การเพิ่มกิจกรรม
71 การตอบกลับหมายเชิญประชุม
71 การค้นหาปฏิทิน
72 สมัครสมาชิกปฏิทิน
72 การนำไฟล์ปฏิทินเข้าจาก Mail
72 การเชื่อมข้อมูลปฏิทิน
72 บัญชีปฏิทินและการตั้งค่า

73 บทที่ 14:  รายชื่อ
73 เกี่ยวกับรายชื่อ
73 เชื่อมข้อมูลรายชื่อ
74 การค้นหารายชื่อ
74 เพิ่มและแก้ไขรายชื่อ
75 บัญชีและการตั้งค่ารายชื่อ

76 บทที่ 15:  โน้ต
76 เกี่ยวกับโน้ต
76 การเขียนและอ่านโน้ต
77 การค้นหาโน้ต
77 การพิมพ์หรืออีเมลโน้ต

78 บทที่ 16:  เตือนความจำ
78 เกี่ยวกับเตือนความจำ
78 การตั้งค่าเตือนความจำ
79 การจัดการเตือนความจำในหน้ารายการ
79 การจัดการเตือนความจำในหน้าวัน
79 การจัดการสำหรับเตือนความจำที่เสร็จแล้ว
80 การค้นหาเตือนความจำ

81 บทที่ 17:  แผนที่
81 การหาสถานที่
82 การหาเส้นทาง
83 ขอรับและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
83 แสดงสภาพการจราจร
84 มุมมองแผนที่
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85 บทที่ 18:  เพลง
85 การเพิ่มเพลงและเสียง
85 เล่นเพลงและสื่อเสียงอื่นๆ
87 การดูแทร็กของอัลบั้ม
87 ค้นหาเนื้อหาเสียง
87 iTunes Match
87 Genius
88 เพลย์ลีสต์
89 แบ่งปันกันภายในพื้นที่

90 บทที่ 19:  iTunes Store
90 เกี่ยวกับ iTunes Store
90 การหาเพลง วิดีโอ และอื่นๆ
91 การซื้อเพลง หนังสือเสียง และโทน
91 การซื้อหรือเช่าวิดีโอ
91 การเฝ้าติดตามศิลปินและเพื่อนๆ
92 การถ่ายทอดหรือดาวน์โหลดพ็อดคาสท์
92 การเช็คสถานะดาวน์โหลด
92 การดูรายละเอียดบัญชีผู้ใช้
93 การยืนยันรายการดาวน์โหลด

94 บทที่ 20:  App Store
94 เกี่ยวกับ App Store
94 การค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
95 การลบแอปพลิเคชั่น
95 ค่าติดตั้งของ Store

97 บทที่ 21:  แผงหนังสือพิมพ์
97 เกี่ยวกับแผงหนังสือพิมพ์
97 การอ่านรายการฉบับล่าสุด

99 บทที่ 22:  iBooks
99 เกี่ยวกับ iBooks
99 การใช้ iBookstore
99 การเชื่อมข้อมูลหนังสือและไฟล์ PDF ต่างๆ
100 การอ่านหนังสือ
101 เปลี่ยนลักษณะของหนังสือ
102 โน้ตการเรียนรู้และรายการคำศัพท์
102 โต้ตอบกับสื่อสารสนเทศ
102 การพิมพ์หรืออีเมลไฟล์ PDF
103 จัดเรียงหิ้งหนังสือ

104 บทที่ 23:  Game Center
104 เกี่ยวกับ Game Center
104 การลงชื่อเข้าใช้ Game Center
105 การซื้อและการดาวน์โหลดเกมต่างๆ
105 การเล่นเกมต่างๆ
105 การเล่นเกมกับเพื่อนๆ
106 การตั้งค่า Game Center

107 บทที่ 24:  ผู้พิการ
107 คุณสมบัติผู้พิการสากลต่างๆ
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107 เกี่ยวกับ VoiceOver
116 กดสามครั้งที่โฮม
116 ซูม
117 อักษรขนาดใหญ่
117 ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ
117 เลือกการพูด
117 การพูดข้อความอัตโนมัติ
117 เสียงโมโน
118 AssistiveTouch
118 การเข้าถึงทั่วไปใน Mac OS X
118 ฟอนต์ขนาดเล็กสุดสำหรับข้อความ Mail
118 คีย์บอร์ดแบบจอกว้าง
119 คำบรรยายภาพ

120 บทที่ 25:  ตั้งค่า
120 โหมดเครื่องบิน
120 Wi-Fi
121 การแจ้ง
122 บริการหาที่ตั้ง
122 ข้อมูลมือถือ
122 VPN
122 ฮอตสปอตส่วนตัว
123 ความสว่างและวอลล์เปเปอร์
123 กรอบรูปภาพ
123 ทั่วไป
129 การตั้งค่าสำหรับแอปฯ

130 ภาคผนวก A:  iPad สำหรับธุรกจิ
130 iPad สำหรับองค์กร
130 ใช้การตั้งค่าโปรไฟล์
130 การติดค่าบัญชี Microsoft Exchange
131 การเข้าใช้ VPN
131 บัญชี LDAP และบัญชี CardDAV

132 ภาคผนวก B:  คีย์บอร์ดนานาชาติ
132 การเพิ่มและลบคีย์บอร์ด
132 การสลับคีย์บอร์ด
132 จีนกลาง
134 ญี่ปุ่น
134 การป้อนตัวอักษรอิโมจิ
134 การใช้รายการเสนอคำ
134 การใช้คีย์ลัด
135 เวียดนาม

136 ภาคผนวก C:  ข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลอื่นๆ
136 หน้าข้อมูลช่วยเหลือ iPad
136 ภาพแสดงปริมาณแบตเตอรี่ต่ำหรือข้อความ “ไม่ได้ชาร์จอยู่” ปรากฏขึ้น
136 iPad ไม่ตอบสนองต่อการทำงาน
137 การรีสตาร์ทและรีเซ็ท iPad
137 “iPad ไม่รองรับอุปกรณ์เสริมนี้” ปรากฏขึ้น
137 แอปฯ ไม่สามารถเข้ากับหน้าจอ
137 คีย์บอร์ดหน้าจอไม่ปรากฏขึ้น
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137 การสำรองข้อมูล iPad
139 อัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPad
139 ไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้
140 เสียง เพลง และวิดีโอ
141 iTunes Store และ App Store
142 ข้อมูลความปลอดภัย การบริการ และข้อมูลความช่วยเหลือ
142 ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล
142 Apple กับสิ่งแวดล้อม
143 อุณหภูมิในการทำงานของ iPad
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ยลโฉม 1
อ่านบทนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ iPad วิธีบังคับใช้งาน และอื่นๆ

ภาพรวม

หนาจอสัมผัส
แบบมัลติทัช
หนาจอสัมผัส
แบบมัลติทัช

กลองดานหนากลองดานหนา

โฮมโฮม

ไอคอนแอปฯไอคอนแอปฯ

แถบสถานะแถบสถานะ

ขั้วตอแทนวางขั้วตอแทนวางลำโพงลำโพง

ไมโครโฟนไมโครโฟน ขั้วตอหูฟงขั้วตอหูฟง

ถาดไมโครซิม 
(เฉพาะบางรุน)
ถาดไมโครซิม 
(เฉพาะบางรุน)

พัก/ปลุกพัก/ปลุก
กลอง
ดานหลัง
กลอง
ดานหลัง

ปุมความดังปุมความดัง
สวิตชดานขางสวิตชดานขาง

iPad และหน้าจอโฮมของคุณอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPad ของคุณ
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่กับ iPad:

สายเคเบิล USB กับขั้วตอแทนวางสายเคเบิล USB กับขั้วตอแทนวางสายเคเบิล USB กับขั้วตอแทนวางอะแดปเตอรไฟแบบ USB 
ขนาด 10 W

อะแดปเตอรไฟแบบ USB 
ขนาด 10 W

อะแดปเตอรไฟแบบ USB 
ขนาด 10 W

ชิ้นส่วน ใช้สำหรับทำอะไรได้บ้าง
อะแดปเตอร์ไฟแบบ USB ขนาด 10W ใช้อะแดปเตอร์ไฟแบบ USB ขนาด 10W เพื่อจ่ายไฟให้กับ 

iPad และชาร์จแบตเตอรี่

สายเคเบิล USB ที่ใช้ต่อขั้วต่อแท่นวาง ใช้สายเคเบิลต่อกับ iPad เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟแบบ USB  
ขนาด 10W เพื่อชาร์จ หรือเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อม 
ข้อมูล ใช้สายเคเบิลกับขั้วต่อแท่นวางของ iPad 
หรือต่อสายโดยตรงไปที่ iPad

ปุ่มต่างๆ
ปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่มทำให้ง่ายต่อการล็อก iPad และปรับความดัง

ปุ่มพัก/ปลุก
คุณสามารถล็อก iPad ได้โดยทำให้เครื่องอยู่ในสภาพนอนพักหากคุณไม่ได้ใช้งาน หากคุณล็อก iPad 
จะไม่มีการทำงานใดๆ ถ้าคุณแตะหน้าจอ แต่คุณยังคงสามารถฟังเพลงและใช้ปุ่มปรับเสียงได้

ปุมพัก/ปลุกปุมพัก/ปลุก

ล็อก iPad กดปุ่มพัก/ปลุก

ปลดล็อก iPad กดปุ่มโฮม  หรือปุ่มพัก/ปลุก แล้วลากแถบเลื่อน

ปิด iPad กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น 
แล้วลากแถบเลื่อนหน้าจอ 

เปิด iPad กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้ จนสัญลักษณ์ Apple ปรากฏขึ้น

หากคุณไม่แตะหน้าจอประมาณ 1 หรือ 2 นาที iPad จะล็อกตัวเองอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนระยะ
เวลาที่ให้หน้าจอล็อก หรือตั้งรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก iPad ได้
ตั้งเวลาล็อกอัตโนมัติ  ในตั้งค่า ไปที่ทั่วไป > ตั้งล็อกอัตโนมัติ แล้วตั้งเวลาสำหรับ iPad 
เพื่อล็อกอัตโนมัติ
ตั้งรหัสผ่าน:  ในตั้งค่า ไปที่ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน แล้วแตะเปิดหรือปิด

ใช้ปกอัจฉริยะของ iPad ที่ขายแยกต่างหาก กับ iPad 2 หรือใหม่กว่าเพื่อปลดล็อก iPad อัตโนมัติ 
เมื่อคุณเปิดปกขึ้นและล็อก iPad เมื่อคุณปิดปก 
ใช้ปกอัจฉริยะของ iPad :  ในตั้งค่า ไปที่ทั่วไป > ล็อกหรือปลดล็อกปกของ iPad 
แล้วแตะเปิดหรือปิด
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ปุ่มโฮม
ปุ่มโฮม  จะช่วยให้คุณกลับสู่หน้าจอโฮมได้ทุกเวลา อีกทั้งยังมีทางลัดอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก 
เพิ่มเติมอีกด้วย
กลับไปที่หน้าจอโฮม:  กดปุ่มโฮม 

ในหน้าจอโฮม ให้แตะแอปฯ เพื่อเปิด โปรดดู “การเปิดหรือเปลี่ยนตำแหน่งแอปฯ” ที่หน้า 24

แสดงแถบมัลติทาสก์ เพื่อดูแอปฯ 
ที่ถูกใช้งานไป

เมื่อ iPad ปลดล็อกอยู่ คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม 

แสดงแถบเล่นเสียง เมื่อ iPad ถูกล็อก:  คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง    
โปรดดู “เล่นเพลงและสื่อเสียงอื่นๆ” ที่หน้า 85
เมื่อใช้แอปฯ อื่นๆ:  คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง  แล้วเลื่อนปัดแถบมัลติทาสก์จาก
ซ้ายไปขวา

ปุ่มความดัง
ใช้ปุ่มความดังเพื่อปรับความดังเสียงของเพลงและสื่ออื่นๆ และความดังของเสียงเตือน 
และเสียงประกอบอื่นๆ

ปุมความดังปุมความดัง

สวิตชดานขางสวิตชดานขาง

เพิ่มความดัง กดปุ่มเพิ่มความดัง 

ลดความดัง กดปุ่มลดความดัง

ตั้งความดังสูงสุด: ในตั้งค่า ไปที่เพลง > ความดังสูงสุด

ปิดเสียง กดปุ่มลดความดัง 

คำเตือน:  กรณีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการรับฟัง โปรดดู 
คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ iPad ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/ipad

สวิตช์ด้านข้าง
คุณสามารถใช้สวิตช์ด้านข้างเพื่อปิดเสียงเตือนและการแจ้งต่างๆ อีกทั้งคุณยังสามารถใช้เพื่อล็อก 
หน้าจอไม่ให้หมุนและป้องกันการแสดงผลของ iPad จากการสลับระหว่างแนวตั้งและแนวนอนได้ 

ปิดเสียงการแจ้ง เสียงเตือน 
และเสียงเอฟเฟ็กต์ต่างๆ 

ให้เลื่อนสวิตช์ด้านข้างลงเพื่อไม่ให้การแจ้ง เสียงเตือน และเสียงเอฟเฟ็กต์ส่ง 
เสียงดังออกมา สวิชต์ดังกล่าวจะไม่ปิดเสียงของการเล่นสื่อต่างๆ เช่น เพลง 
พ็อดคาสท์ ภาพยนตร์ และทีวีโชว์ โปรดดู “สวิตช์ด้านข้าง” ที่หน้า 127

ล็อกการหมุนหน้าจอ ในตั้งค่า ให้เลือก ทั่วไป > ใช้ปุ่มด้านข้าง แล้วแตะล็อกไม่ให้หมุน  
โปรดดู “สวิตช์ด้านข้าง” ที่หน้า 127
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ถาดการ์ดไมโครซิม 
การ์ดไมโครซิมในบางรุ่น 4G และ 3G จะใช้ข้อมูลโครงข่ายมือถือ หากการ์ดไมโครซิมของคุณไม่ได้ 
ติดตั้งเตรียมไว้ หรือหากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการข้อมูลมือถือ คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งหรือเปลี่ยนการ์ด
ไมโครซิมนั้น

การดไมโครซิมการดไมโครซิม

ถาดซิมถาดซิม

เครื่องมือถอดซิมเครื่องมือถอดซิม

เปิดถาดซิม:  เสียบปลายของเครื่องมือถอดซิมเข้าในช่องบนถาดซิม กดและดันเครื่องมือให้มั่นอย่าง 
ตรงๆ จนกระทั่งถาดหลุดออกมา ดึงถาดซิมออกเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนการ์ดไมโครซิม 
หากคุณไม่มีเครื่องมือถอดซิม คุณสามารถใช้ปลายที่หนีบกระดาษแทนได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ข้อมูลมือถือ” ที่หน้า 122

หน้าจอโฮม
กดปุ่มโฮม  ได้ตลอดเวลาเพื่อกลับสู่หน้าจอโฮมที่มีแอปฯ บน iPad ของคุณอยู่ 
แตะไอคอนเพื่อเปิดแอปฯ นั้น โปรดดู “การใช้แอปฯ” ที่หน้า 24

ไอคอนสถานะ
ไอคอนในแถบสถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPad:

ไอคอนสถานะ ความหมาย
โหมดเครื่องบิน จะแสดงการเปิดโหมดเครื่องบินที่ใช้อยู่ โดยคุณไม่สามารถ 

เข้าใช้อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ Bluetooth® ได้ 
แต่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ที่ไม่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ 
โปรดดู “โหมดเครื่องบิน” ที่หน้า 120

LTE จะแสดงเครือข่าย 4G LTE ของผู้ให้บริการมือถือของคุณ 
(iPad Wi-Fi + 4G) พร้อมใช้งาน และคุณสามารถเชื่อมต่อ 
กับอินเทอร์เน็ตผ่านทาง 4G LTE  

4G จะแสดงเครือข่าย 4G ของผู้ให้บริการมือถือของคุณ  
(iPad Wi-Fi + 4G บางโมเดล) พร้อมใช้งาน  
และคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 4G ได้ 

3G จะแสดงเครือข่าย 3G ของผู้ให้บริการมือถือของคุณ  
(รุ่น 4G หรือ 3G) พร้อมใช้งาน และคุณสามารถเชื่อมต่อ 
กับอินเทอร์เน็ตผ่านทาง 3G 

EDGE จะแสดงเครือข่าย EDGE ของผู้ให้บริการมือถือของคุณ  
(รุ่น 4G หรือ 3G บางโมเดล) พร้อมใช้งาน  
และคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน EDGE ได้

GPRS จะแสดงเครือข่าย GPRS ของผู้ให้บริการมือถือของคุณ  
(รุ่น 4G หรือ 3G บางโมเดล) พร้อมใช้งาน  
และคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน GPRS ได้
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ไอคอนสถานะ ความหมาย
Wi-Fi จะแสดงว่า iPad ต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi จำนวนขีดยิ่ง 

มากสัญญาณเชื่อมต่อยิ่งแรง  
โปรดดู “การเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi” ที่หน้า 120

ฮอตสปอตส่วนตัว จะแสดงว่า iPad ได้กำลังจัดเตรียมฮอตสปอตส่วนตัวไปยัง 
iPad, iPhone หรือ iPod touch อื่นๆ 
โปรดดู “ฮอตสปอตส่วนตัว” ที่หน้า 122

การเชื่อมข้อมูล แสดงว่า iPad กำลังเชื่อมต่อกับ iTunes  
โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 20

กิจกรรม แสดงกิจกรรมเครือข่ายหรือกิจกรรมอื่นว่ากำลังทำงานอยู่ 
นอกจากนี้แอปฯ ของบริษัทบุคคลอื่นๆ อาจใช้ไอคอนนี้ใน 
การแสดงการทำงานที่ใช้งานอยู่

VPN แสดงว่า คุณเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน VPN อยู่  
โปรดดู “VPN” ที่หน้า 122

ล็อก แสดงว่า iPad ล็อกอยู่ โปรดดู “ปุ่มพัก/ปลุก” ที่หน้า 10

ล็อกแนวหน้าจอ จะแสดงว่าแนวของหน้าจอล็อกอยู่  
โปรดดู “การดูในแนวตั้งหรือแนวนอน” ที่หน้า 15

บริการหาที่ตั้ง จะแสดงถึงรายการที่กำลังใชบ้ริการหาที่ตั้ง  
โปรดดู “บริการหาที่ตั้ง” ที่หน้า 122

เล่น แสดงว่า เพลง หนังสือเพลง หรือพ็อดคาสท์กำลังเล่นอยู่ 
โปรดดู “เล่นเพลงและสื่อเสียงอื่นๆ” ที่หน้า 85

บลูทูธ ไอคอนสีขาว:  เมื่อบลูทูธเปิดใช้งานและจับคู่กับอุปกรณ์นั้นๆ 
เช่น หูฟัง หรือคีย์บอร์ด 
ไอคอนสีเทา:  บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่  
แต่อุปกรณ์อยู่นอกช่วงการเชื่อมต่อหรือปิดอยู่ 
ไม่มีไอคอนบลูทูธ:  บลูทูธปิดหรือไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์อยู่ 
โปรดดู “การใช้อุปกรณ์บลูทูธ” ที่หน้า 37

แบตเตอรี่ แสดงปริมาณแบตเตอรี่หรือสถานะว่ากำลังชาร์จอยู่  
โปรดดู “การชาร์จแบตเตอรี่” ที่หน้า 22

แอปฯ ของ iPad
iPad จะมาพร้อมกับแอปฯ ต่างๆ ดังนี้:

Safari

ท่องเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต หมุน iPad ไปด้านข้างสำหรับรับชมแบบจอกว้าง 
แตะสองครั้งเพื่อซูมเข้าหรือออก Safari จะปรับคอลัมน์ของหน้าเว็บให้เข้าพอดีกับหน้าจอ  
การเปิดหลายๆ หน้าโดยใช้แถบ เชื่อมที่คั่นหน้าเว็บกับ Safari หรือ Microsoft Internet 
Explorer กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพิ่มคลิปเว็บของ Safari ไว้ในหน้าจอโฮมเพื่อให้เข้าใช้ 
เว็บไซต์ที่ชื่นชอบได้อย่างรวดเรว็ บันทึกภาพจากเว็บไซต์ไปที่คลังรูปภาพของคุณ 
พิมพ์หน้าเว็บโดยใช้ AirPrint โปรดดู บทที่ 4 “Safari” ที่หน้า 40

Mail

ส่งและรับเมลโดยใช้บริการอีเมลสุดยอดนิยมต่างๆ หลายบริการ Microsoft Exchange 
หรือบริการเมล POP3 และ IMAP ซ่ึงเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่นิยมกันเป็นส่วนใหญ่  
ส่งและบันทึกภาพ ดูไฟล์ PDF และเอกสารแนบอื่นๆ หรือเปิดขึ้นในแอปฯ อื่นๆ 
พิมพ์ข้อความและเอกสารแนบโดยใช้ AirPrint โปรดดู บทที่ 5 “Mail” ที่หน้า 43

รูปภาพ

จัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอที่ชื่นขอบของคุณเข้าเป็นอัลบั้มต่างๆ ชมสไลด์โชว์ 
ซูมเข้าเพื่อดูให้ใกล้ขึ้น แก้ไขรูปภาพและพิมพ์โดยใช้ AirPrint ใช้การกระจายรูปภาพเพื่อใส่รูปภาพ
ที่คุณถ่ายบน iPad ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ โปรดดู บทที่ 10 “รูปภาพ” ที่หน้า 59
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เพลง

เชื่อมข้อมูลกับคลัง iTunes ของคุณและฟังเพลง หนังสือเสียง และพ็อดคาสท์ของคุณบน iPad 
สร้างและจัดเพลย์ลีสต์ หรือใช้ Genius เพื่อสร้างเพลย์ลีสต์ให้คุณ ฟัง Genius Mix ของเพลงต่างๆ 
จากคลัง iTunes ของคุณ ใช้แบ่งปันกันภายในพื้นที่เพื่อเล่นเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ  
ถ่ายทอดเพลงหรือวิดีโอของคุณไปที่ Apple TV หรือระบบเสียงที่เข้ากันได้โดยใช้ AirPlay 
อย่างไรส้าย โปรดดู บทที่ 18 “เพลง” ที่หน้า 85

ข้อความ

ส่งข้อความไปผ่าน Wi-Fi ไปยังผู้ใช้ iOS 5 คนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่นๆ 
ข้อความของคุณจะถูกเข้ารหัสไว้ โปรดดู บทที่ 6 “ข้อความ” ที่หน้า 48

ปฏิทิน

เก็บรักษาปฏิทินของคุณให้ปัจจุบันอยู่เสมอบน iPad หรือเช่ือมข้อมูลเคร่ืองกับปฏิทินของ Mac OS X  
หรือ Windows สมัครเข้าปฏิทินของผู้อื่น เชื่อมข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange หรือ 
CalDAV ผ่านอินเทอร์เน็ต โปรดดู บทที่ 13 “ปฏิทิน” ที่หน้า 70

โน้ต

ใช้การเขียนโน้ตได้ทุกที่ หรือแม้กระทั่งความคิดเก๋ๆ ส่งโน้ตเหล่านั้นผ่านอีเมล เชื่อมข้อมูลโน้ตไปที่ 
Mail หรือ Microsoft Outlook หรือ Outlook Express โปรดดู บทที่ 15 “โน้ต” ที่หน้า 76

เตือนความจำ

การจัดการชีวิตของคุณที่ขึ้นกับกำหนดวันกิจกรรมหรือรายการต่างๆ เตือนความจำจะทำงานกับ 
iCal และ Microsoft Outlook บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเก็บเตือนความจำให้ทันสมัย 
ผ่านทุกอุปกรณ์โดยใช้บัญชี iCloud หรือ Microsoft Exchange  
โปรดดู บทที่ 16 “เตือนความจำ” ที่หน้า 78

แผนที่

ดูมุมมองแบบมาตรฐาน แบบดาวเทียม แบบผสม หรือแบบภูมิประเทศของที่ตั้งต่างๆ ทั่วโลก  
ซูมเข้าเพื่อดูให้ใกล้ขึ้น หรือลองเช็คดูมุมมองถนนของ Google ค้นหาที่ตั้งปัจจุบันของคุณ 
ขอรับรายละเอียดของเส้นทางขับขี่ ขนส่งสาธารณะ หรือทางเท้า และตรวจสอบสภาพจราจร 
บนทางด่วน ค้นหาสถานที่ธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่ โปรดดู บทที่ 17 “แผนที่” ที่หน้า 81

YouTube

เล่นวิดีโอจากชุดสะสมออนไลน์ของ YouTube ค้นหาวิดีโอใดๆ หรือเลือกหาวิดีโอต่างๆ ที่คัดสรร 
ที่ชมมากสุด ที่เพิ่งอัปเดตล่าสุด และสุดยอดที่สุด เป็นต้น ติดตั้งขึ้นและล็อกอินไปที่บัญชี YouTube 
ของคุณแล้วจัดอันดับวิดีโอ เชื่อมวิดีโอชื่นชอบของคุณ ดูรายการที่สมัครไว้ และอื่นๆ  
โปรดดู บทที่ 12 “YouTube” ที่หน้า 67

วิดีโอ

เล่นภาพยนตร์ ทีวีโชว์ พ็อดคาสท์ วิดีโอต่างๆ เหล่านี้จากคลัง iTunes ของคุณ 
หรือจากชุดสะสมภาพยนตร์ของคุณ ซื้อหรือเช่าภาพยนตร์ใน iPad ผ่าน iTunes Store 
ดาวน์โหลดพ็อดคาสท์วิดีโอ โปรดดู บทที่ 11 “วิดีโอ” ที่หน้า 63

รายชื่อ

จัดการสมุดที่อยู่บน iPad และเก็บให้ทันสมัยอยู่เสมอบนอุปกรณ์ iOS ด้วย iCloud  
โปรดดู บทที่ 14 “รายชื่อ” ที่หน้า 73

Game Center

ค้นพบเกมใหม่ๆ และแบ่งปันประสบการณ์เล่นเกมของคุณกับเพื่อนๆ เชิญเพื่อน 
หรือขอแข่งขันกับคู่แข่ง ใชต้รวจเช็คการจัดอันดับผู้เล่นบนกระดานแต้มนำ 
บรรลุผลสำเรจ็เพื่อแต้มพิเศษ โปรดดู บทที่ 23 “Game Center” ที่หน้า 104

iTunes Store

ค้นหาเพลง หนังสือเสียง ทีวีโชว์ วิดีโอเพลง และภาพยนตร์เหล่านี้ต่างๆ จาก iTunes Store 
เลือกหา ฟังตัวอย่าง ซ้ือ และดาวน์โหลดชุดใหม่ๆ รายการสุดยอดที่สุด และอื่นๆ ซื้อหรือ 
เช่าภาพยนตร์และทีวีโชว์เพื่อดูบน iPad ดาวน์โหลดพ็อดคาสท์ อ่านวิจารณ์หรือเขียนวิจารณ์ของคุณ 
เองสำหรับรายการชื่นชอบของคุณในร้าน โปรดดู บทที่ 19 “iTunes Store” ที่หน้า 90

App Store

ค้นหาใน App Store สำหรับแอปฯ ที่คุณสามารถซื้อหรือดาวน์โหลด อ่านวิจารณ์หรือเขียนวิจารณ์ 
ของคุณเองสำหรับแอปฯ ที่โปรดปรานของคุณ ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ ต่างๆ 
บนหน้าจอโฮมของคุณ โปรดดู บทที่ 20 “App Store” ที่หน้า 94

แผงหนังสือพิมพ์

เก็บการเป็นสมาชิกแอปฯ ของคุณทั้งหมดบนที่ที่สะดวกสบายหนึ่งเดียว แผงหนังสือพิมพ์จะ 
ดาวน์โหลดอัตโนมัติ สำหรับรายการใหม่ๆ ของสมาชิกแอปฯ ต่างๆ ของคุณ ทุกอย่างจะขึ้นเฉพาะ 
เบื้องหลัง ดังนั้นจะไม่ขัดจังหวะการใชง้านของคุณ โปรดดู บทที่ 21 “แผงหนังสือพิมพ์” ที่หน้า 97

FaceTime

โทรผ่านจอภาพกับผู้ใช้ FaceTime อื่นๆ ผ่านทาง Wi-Fi ใช้กล้องด้านหน้าเพื่อคุยแบบเห็นหน้ากัน 
หรือใช้กล้องด้านหลังเพื่อแบ่งปันภาพที่คุณเห็น โปรดดู บทที่ 8 “FaceTime” ที่หน้า 55
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กล้อง

ถ่ายภาพและอัดวิดีโอแบบ HD ดูภาพหรือวิดีโอบน iPad อีเมลภาพหรือวิดีโอ หรืออัปโหลดไปที่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไปที่อินเทอร์เน็ต แตะเพื่อตั้งการเปิดรับแสง 
ตัดต่อและบันทึกคลิปวิดีโอ อัปโหลดวิดีโอตรงไปที่ YouTube โปรดดู บทที่ 7 “กล้อง” ที่หน้า 51

Photo Booth

ใช้กล้องด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อถ่ายภาพทั้งหน้าจอ ใส่ลูกเล่นพิเศษต่างๆ เช่น บิดหรือยืด เป็นต้น 
ก่อนที่คุณจะถ่ายภาพทั้งหน้าจอ ภาพถ่ายหน้าจอทั้งหมดจะบันทึกลงในอัลบั้มของแอปฯ รูปภาพ 
โปรดดู บทที่ 9 “Photo Booth” ที่หน้า 57

ตั้งค่า

การตั้งค่าของ iPad ของคุณภายในที่เดียวกันอย่างสะดวก เช่น เครือข่าย เมล เว็บ เพลง วิดีโอ  
รูปภาพ และอื่นๆ ติดตั้งกรอบรูปภาพ บัญชีเมล รายชื่อ และปฏิทิน การจัดการบัญชีข้อมูลโครงข่าย 
มือถือของคุณ ตั้งการล็อกอัตโนมัติและรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย  
โปรดดู บทที่ 25 “ตั้งค่า” ที่หน้า 120

หมายเหตุ:  แอปฯ และคุณสมบัติของแอปฯ อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ซื้อและใช้ iPad

การดูในแนวตั้งหรือแนวนอน
คุณสามารถดูแอปฯ ที่ให้มากับ iPad ได้ทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน หมุน iPad 
แล้วหน้าจอจะหมุนตาม ซึ่งจะปรับให้เข้าพอดีกับแนวใหม่อย่างอัตโนมัติ

เป็นต้นว่า คุณอาจชอบใช้แนวนอนมากกว่าสำหรับดูหน้าเว็บใน Safari หรือเมื่อป้อนข้อความ  
หน้าเว็บจะปรับขนาดตามหน้าจอที่กว้างขึ้น ทำให้ข้อความและภาพใหญ่ขึ้นตามด้วย คีย์บอร์ดหน้าจอ
ก็จะขยายใหญ่ขึ้นด้วย ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการพิมพ์ของคุณ ล็อกแนวหน้าจอ
เพื่อกันไม่ให้หน้าจอหมุนหากคุณต้องการ
ล็อกหน้าจอในแนวตั้งหรือแนวนอน:  คลิกปุ่มโฮม  สองครั้งเพื่อดูแถบมัลติทาสก์ 
แล้วเลื่อนปัดจากซ้ายไปขวา แตะ  เพื่อล็อกแนวหน้าจอ
คุณยังสามารถใช้สวิตช์ด้านข้างนี้ในการล็อกหน้าจอไม่ให้หมุนแทนการปิดเสียงประกอบต่างๆ  
และการแจ้ง ในตั้งค่า ให้เลือก ทั่วไป > ใช้ปุ่มด้านข้าง แล้วแตะล็อกไม่ให้หมุน  
โปรดดู “สวิตช์ด้านข้าง” ที่หน้า 127

การใช้หน้าจอสัมผัส
การบังคับบนหน้าจอสัมผัสจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับงานที่คุณกำลังทำอยู่ เพื่อควบคุม iPad 
ให้ใช้นิ้วของคุณเพื่อ จีบนิ้ว ปัด แตะหรือแตะสองครั้ง

การใช้ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์
คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทางมัลติทาสก์ บน iPad เพื่อกลับไปยังหน้าจอโฮม แสดงแถบมัลติทาสก์ 
หรือสลับกับแอปฯ อื่นๆ 
กลับไปที่หน้าจอโฮม:  ใช้ 4 หรือ 5 นิ้วในการขยุ้มนิ้ว
แสดงแถบมัลติทาสก์:  ปัดขึ้นด้วย 4 หรือ 5 นิ้ว
การสลับแอปฯ :  ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วย 4 หรือ 5 นิ้ว

15บทที่ 1    ยลโฉม



เปิดหรือปิด ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์ :  ในตั้งค่า ไปที่ > ทั่วไป > 
ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์ จากนั้นแตะเปิดหรือปิด

การซูมเข้าหรือออก
ขณะดูรูปภาพ หน้าเว็บ อีเมล หรือแผนที่ คุณสามารถซูมเข้าหรือออกได้ ด้วยการจีบนิ้วเข้าหรือออก 
สำหรับรูปภาพและหน้าเว็บ คุณสามารถแตะสองครั้ง (แตะอย่างเร็ว) ในการซูมเข้า และแตะอีกสอง 
คร้ังในการซูมออก สำหรับแผนท่ี แตะสองคร้ังในการซูมเข้า แล้วแตะหน่ึงคร้ังด้วยสองน้ิวในการซูมออก

การซูมยังเป็นคุณสมบัติผู้พิการพิเศษที่ให้คุณขยายทั้งหน้าจอของแอปฯ ใดๆ ที่คุณใช้งานอยู่ เพื่อช่วย
ให้คุณเห็นได้ว่าอะไรบ้างอยู่บนหน้าจอ โปรดดู “ซูม” ที่หน้า 116

การปรับความสว่าง
ในการปรับความสว่างของหน้าจอ ให้คลิกปุ่มโฮม  สองครั้งเพื่อดูแถบมัลติทาสก์ ปัดจากซ้ายไปขวา 
แล้วลากแถบเลื่อนความสว่าง

ความสวางความสวาง

ใช้การปรับความสว่างแบบอัตโนมัติเพื่อปรับความสว่างของหน้าจอ ในตั้งค่า ไปที่ความสว่างและ 
วอลล์เปเปอร์

โปรดดู “ความสว่างและวอลล์เปเปอร์” ที่หน้า 123

ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ
คีย์บอร์ดหน้าจอจะปรากฏขึ้นอย่างอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณจำเป็นต้องพิมพ์ 
ใช้คีย์บอร์ดเพื่อป้อนข้อความ เช่น ข้อมูลชื่อผู้ติดต่อ อีเมล และที่อยู่เว็บต่างๆ เป็นต้น คีย์บอร์ดแบบนี้
จะแก้ไขการสะกดคำผิด คาดเดาคำที่คุณกำลังพิมพ์ และเรียนรู้คำต่างๆ ขณะที่คุณใช้งาน  
โปรดดู “การป้อน” ที่หน้า 27
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การใช้รายการ
บางรายการจะมีดัชนีอยู่ข้างๆ ซึ่งช่วยให้คุณเลือกหาได้เร็วขึ้น
ค้นหารายการต่างๆ ในรายการดัชนี:  แตะตัวอักษรเพื่อข้ามไปยังรายการที่เริ่มต้นของตัวอักษรนั้น  
ลากนิ้วของคุณไปมาตามดัชนีเพื่อเลื่อนผ่านรายการต่างๆ อย่างรวดเร็ว
เลือกรายการ:  แตะไปที่สิ่งนั้นๆ ที่อยู่ในรายการ
การแตะที่สิ่งของสามารถทำงานได้หลายแบบขึ้นอยู่กับรายการ ยกตัวอย่างเช่น 
อาจให้เปิดรายการใหม่ เล่นเพลง เปิดข้อความอีเมล หรือแสดงข้อมูลชื่อผู้ติดต่อของคนใดบางคน 
เป็นต้น
กลับไปที่รายการก่อนหน้า:  แตะปุ่มย้อนกลับที่มุมบนซ้าย
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เริ่มต้นใช้งาน 2
อ่านบทนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่า iPad การตั้งค่าบัญชีเมล การใช้ iCloud และอื่นๆ 

อุปกรณ์พื้นฐาน
คำเตือน:  สำหรับหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดของการใช้งานในคู่มือนี้และ
ข้อมูลความปลอดภัยใน คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ iPad ที่  
support.apple.com/th_TH/manuals/ipad ก่อนการใช้งาน iPad

·

สำหรับใช้งาน iPad คุณจำเป็นต้องมีสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:
Apple ID สำหรับบางคุณสมบัติ รวมถึง iCloud, App Store และ iTunes Store  Â
และการซื้อของออนไลน์
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องต่อกับอินเทอร์เน็ต (แนะนำระบบบรอดแบนด์) Â

สำหรับใช้ iPad กับคอมพิวเตอร์ คุณจำเป็นต้องมี:
เครื่อง Mac หรือ PC ที่มีพอร์ต USB 2.0 และระบบปฏิบัติการต่อไปนี้: Â

Mac OS X เวอร์ชั่น 10.5.8 หรือใหม่กว่า Â
Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP Home หรือ Professional ที่เป็น   Â
Service Pack 3 หรือใหม่กว่า

iTunes 10.6 หรือใหม่กว่า ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่   Â
www.apple.com/th/itunes/download

การตั้งค่า iPad
ในการต้ังค่าและเปิดใช้งาน iPad ให้เปิดและปฏิบัติตามคำแนะนำการต้ังค่า คำแนะนำของผู้ช่วยติดต้ัง 
ที่จะแนะนำเป็นขั้นตอนสำหรับคุณ รวมถึงวิธีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi การลงชื่อเข้าใช้บัญชี 
หรือสร้าง Apple ID ฟรี การตั้งค่าสำหรับ iCloud และการเปิดตัวเลือกคำแนะนำอื่นๆ เช่น 
บริการหาที่ตั้งและค้นหา iPad

ระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถคัดลอกแอปฯ ของคุณ การตั้งค่า และเนื้อหาจาก iPad อื่นๆ 
โดยการกู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iCloud หรือจาก iTunes  
โปรดดู “การสำรองข้อมูล iPad” ที่หน้า 137

การติดตั้งเมลและบัญชีอื่นๆ
iPad จะทำงานกับ iCloud, Microsoft Exchange และผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับอีเมล 
รายชื่อ และปฏิทิน 

กรณีที่คุณยังไม่มีบัญชีเมล คุณสามารถตั้งค่าบัญชี iCloud ได้ฟรีสำหรับการติดตั้งครั้งแรกของ iPad 
หรือภายหลังให้เข้าไปที่ตั้งค่า > iCloud โปรดดู “การใช้ iCloud” ที่หน้า 19
ติดตั้งบัญชี iCloud:  ไปที่ตั้งค่า > iCloud
ติดตั้งบัญชีอื่นๆ :  ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน
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คุณสามารถเพิ่มรายชื่อโดยใช้บัญชี LDAP หรือ CardDAV หากบริษัทหรือองค์กรของคุณใช้บัญชี 
แบบนี้ โปรดดู “เชื่อมข้อมูลรายชื่อ” ที่หน้า 73

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งบัญชี Microsoft Exchange ในสภาพแวดล้อมขององค์กร  
โปรดดู “การติดค่าบัญชี Microsoft Exchange” ที่หน้า 130

การจัดการเนื้อหาบน iPad
คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่าง iPad และอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์โดยใช้ iCloud  
หรือ iTunes
 Â iCloud จะเก็บเนื้อหาต่างๆ เช่น เพลง รูปภาพ และอื่นๆ และการเชื่อมโยงไร้สายเพื่อใส่ข้อมูลไปยัง

อุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยข้อมูลต่างๆ จะเป็นอัตโนมัติและมีความทันสมัย  
โปรดดู “การใช้ iCloud” ด้านล่าง

 Â iTunes จะเชื่อมข้อมูล เพลง รูปภาพ และอื่นๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPad การเปลี่ยน 
แปลงท่ีคุณทำไว้บนอุปกรณ์จะถูกคัดลอกไปยังท่ีอ่ืนๆ เม่ือคุณเช่ือมข้อมูล คุณยังสามารถใช้ iTunes  
เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยัง iPad สำหรับใช้กับแอปฯ หรือคัดลอกเอกสารที่คุณสร้างขึ้นบน iPad 
ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 20

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes หรือทั้งคู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ตัวอย่าง 
คุณสามารถใช้การกระจายภาพของ iCloud เพื่อใส่รูปภาพที่ถ่ายบน iPad ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ 
อัตโนมัติและใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลอัลบั้มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ไปยัง iPad ได้

หมายเหตุ:  ไม่ควรเชื่อมข้อมูลบนหน้า Info ของ iTunes (เช่น รายชื่อ ปฏิทิน และโน้ต)  
โดยควรใช้ iCloud เพื่อเก็บข้อมูลเหล่านั้นให้ทันสมัยบนอุปกรณ์ของคุณ  
กรณีอื่นๆ คุณอาจพบการซ้ำกันของข้อมูลบน iPad ได้

การใช้ iCloud
iCloud จะเก็บเนื้อหาต่างๆ ของคุณ รวมถึงเพลง รูปภาพ รายชื่อ ปฏิทิน และเอกสารที่รองรับ 
เนื้อหาที่ถูกเก็บอยู่ใน iCloud จะถูกใส่ลงในอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์อื่นๆ ของคุณแบบไร้สาย  
โดยอุปกรณ์เหล่านั้นได้ตั้งค่าบัญชี iCloud เดียวกันไว้ 

iCloud จะสามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ iOS 5 หรือบน Mac ที่ใช้งาน OS X Lion v10.7.2 
หรือใหม่กว่า และบน PC ที่มี iCloud Control Panel สำหรับ Windows  
(จำเป็นต้องใช้ Windows Vista Service Pack 2 หรือ Windows 7) 

คุณสมบัติที่รวมอยู่ใน iCloud:
 Â iTunes ในก้อนเมฆ ดาวน์โหลดการซื้อเพลง iTunes และทีวีโชว์ก่อนหน้าไปยัง iPad  

ได้อย่างอิสระและได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ
 Â แอปฯ และหนังสือ ดาวน์โหลดการซื้อสินค้าใน App Store และ iBookstore 

ก่อนหน้าได้ทุกเวลาอย่างอิสระ 
 Â กระจายภาพ รูปภาพที่คุณถ่ายจะปรากฏบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ  

โปรดดู “กระจายภาพ” ที่หน้า 53
 Â เอกสารในก้อนเมฆ สำหรับแอปฯ ที่เปิดใช้งาน iCloud จะเก็บเอกสารและข้อมูลแอปฯ 

ให้ทันสมัยผ่านทุกๆ อุปกรณ์ของคุณ
 Â Mail รายชื่อ ปฏิทิน จะเก็บรักษารายชื่อเมล ปฏิทิน โน้ต และเตือนความจำของคุณให้ทันสมัยผ่าน

ทุกๆ อุปกรณ์ของคุณ
 Â สำรองข้อมูล จะสำรองข้อมูลของ iPad ไปยัง iCloud อย่างอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ 

และ Wi-Fi โปรดดู “การสำรองข้อมูล iCloud” ที่หน้า 137
 Â ค้นหา iPad ของฉัน จะระบุตำแหน่ง iPad ของคุณบนแผนที่ แสดงข้อความ เล่นเสียง ล็อกหน้าจอ 

หรือควบคุมให้ลบข้อมูลจากระยะไกล โปรดดู “ค้นหา iPad ของฉัน” ที่หน้า 38
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 Â ค้นหาเพื่อนของฉัน จะเฝ้าติดตามครอบครัวและเพื่อนของคุณ (เมื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi 
หรือโครงข่ายมือถือ) โดยใช้แอปฯ ค้นหาเพื่อนของฉัน ดาวน์โหลดแอปฯ ฟรีจาก App Store

 Â iTunes Match กับการเป็นสมาชิก iTunes Match สำหรับเพลงทั้งหมดของคุณ รวมทั้งเพลงที่ 
นำเข้าจะซีดีหรือซื้อจากที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ iTunes จะปรากฏบนทุกๆ อุปกรณ์ของคุณและสามารถถูก 
ดาวน์โหลดและเล่นได้ตามต้องการ โปรดดู “iTunes Match” ที่หน้า 87

เกี่ยวกับ iCloud คุณจะได้รับบัญชีเมลฟรีและมีความจุพื้นที่ 5 GB สำหรับใช้งานเมล 
เอกสาร และการสำรองข้อมูล สำหรับเพลง แอปฯ ทีวีโชว์ และหนังสือที่คุณซื้อไว้ 
เช่นเดียวกันกับการกระจายภาพ ซึ่งจะไม่นับรวมกับที่ว่างของคุณ

หมายเหตุ:  iCloud อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่ และคุณสมบัติบางอย่างของ iCloud 
อาจแตกต่างไปตามแต่ละพื้นที่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ iCloud ไปที่ www.apple.com/icloud
ลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ iCloud:  ไปที่ตั้งค่า > iCloud
ถ้าคุณเป็นสมาชิก MobileMe คุณสามารถย้ายบัญชีนี้ไปยัง iCloud ได้จาก Mac หรือ PC ได้ที่ 
www.me.com/move จนถึง 30 มิถุนายน 2555

เปิดหรือปิดใช้งานบริการ iCloud ไปที่ตั้งค่า > iCloud

เปิดใช้งานสำรองข้อมูลใน iCloud ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง

ค้นหา iPad ของคุณ เข้าไปที่ www.icloud.com ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ  
จากนั้นเลือก Find My iPad
ข้อสำคัญ:  บน iPad ค้นหา iPad ต้องถูกเปิดใช้งาน โดยไปที่ตั้งค่า > iCloud 
เพื่อให้ iPad สามารถถูกระบุตำแหน่งได้

ซื้อเนื้อที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ 
iCloud 

ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะซื้อเนื้อที่ 
เก็บข้อมูลเพิ่ม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือพื้นที่เพิ่มเติมของ iCloud ไปที่ 
help.apple.com/icloud/

การดูและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่เคย
ซื้อบน iTunes Store

ไปที่ iTunes Store จากนั้นแตะ Purchased  

การดูและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่เคย
ซื้อบน App Store

ไปที่ App Store จากนั้นแตะ Purchased  

การดูและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่เคย
ซื้อบน iBookstore

ไปที่ iBooks แตะ Store จากนั้นแตะ Purchased  

เปิดหรือปิดการกระจายภาพ ไปที่ตั้งค่า > iCloud > การกระจายภาพ

เปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติสำหรับเพลง 
แอปฯ หรือหนังสือต่างๆ

ไปที่ตั้งค่า > Store

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud ไปที่ www.apple.com/icloud สำหรับข้อมูลความช่วยเหลือ 
ไปที่ www.apple.com/asia/support/icloud

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes เพื่อคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยัง iPad หรือกลับกัน คุณสามารถ 
เชื่อมข้อมูลโดยการเชื่อมต่อ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ขั้วต่อแท่นวางกับสายเคเบิล USB 
หรือคุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi ได้ คุณสามารถตั้งค่า iTunes 
เพื่อเชื่อมข้อมูลเพลง รูปภาพ วิดีโอ พ็อดคาสท์ แอปฯ และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเชื่อม 
ข้อมูลของ iPad กับคอมพิวเตอร์ ให้เปิด iTunes และเลือก iTunes Help จากเมนู Help
ติดตั้งการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes:  เชื่อมต่อ iPad ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB 
สำหรับต่อแท่นวาง ใน iTunes ให้เปิด “Sync over Wi-Fi connection” ในหน้า Summary 
ของอุปกรณ์ 
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ขณะที่การเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi เปิดใช้งาน บน iPad จะเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน โดยที่ iPad 
ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ทั้ง iPad และคอมพิวเตอร์ต้องอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน และ iTunes 
ต้องเปิดใช้อยู่ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi”

เทคนิคสำหรับการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
ถ้าคุณใช้ iCloud เพื่อเก็บรายชื่อผู้ ปฏิทิน ที่คั่นหน้าและโน้ตของคุณ   Â
โปรดอย่าเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นไปยัง iPad ของคุณด้วย iTunes
การซื้อของต่างๆ ผ่าน iPad ใน iTunes Store หรือ App Store จะถูกเชื่อมกลับไปยังคลัง  Â
iTunes คุณยังสามารถซื้อหรือดาวน์โหลดเนื้อหาและแอปฯ จาก iTunes Store 
ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นไปที่ iPad
ในหน้า Summary ของอุปกรณ์ คุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อให้เชื่อมข้อมูลอัตโนมัติกับ iPad  Â
เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สำหรับแทนที่ไฟล์สำรอง ให้กดค้างปุ่ม Command และ  
Option (Mac) หรือ Shift และ Control (PC) จนกระทั่งเห็น iPad ในแถบด้านข้าง
ในหน้า Summary ของอุปกรณ์ ให้เลือก “Encrypt backup” หากคุณต้องการเข้ารหัสข้อมูล   Â
ซึ่งจะเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ iTunes สร้างข้อมูลสำรอง ข้อมูลสำรองที่เข้ารหัส 
จะถูกแสดงด้วยไอคอนแม่กุญแจ  และจำเป็นต้องระบุรหัสผ่านเพื่อกู้คืนหรือสำรองข้อมูล 
ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ การใช้รหัสผ่าน (เช่น สำหรับบัญชีอีเมล) จะไม่ถูกรวมในข้อมูลสำรองและ
จะต้องป้อนใหม่ถ้าคุณใช้ข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืน iPad
ในหน้า Info ของอุปกรณ์ เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับบัญชีเมล ค่าที่กำหนดจะถูกถ่ายโอนจาก  Â
คอมพิวเตอร์ไปยัง iPad นี้เท่านั้น การเปลี่ยนค่าต่างๆ ต่อบัญชีอีเมลใน iPad จะไม่ส่งผลกระทบ 
กับบัญชีอีเมลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ในหน้า Info ของอุปกรณ์ ให้เลือก Advanced สำหรับตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณ  Â แทนที่ ข้อมูลบน iPad 
กับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ระหว่างการเชื่อมข้อมูลครั้งถัดไป
หากคุณฟังพ็อดคาสท์ หรือหนังสือเสียงเพียงบางส่วน จุดที่หยุดจะถูกรวมเข้าไปถ้าคุณเชื่อมข้อมูล Â
กับ iTunes หากคุณฟังอะไรต่างๆ บน iPad คุณสามารถกลับมาฟังต่อจากคราวที่แล้วได้โดยใช้ 
iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในทางกลับกัน 
ในหน้า Photo ของอุปกรณ์ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอจากโฟลเดอร์บน  Â
คอมพิวเตอร์ของคุณ

เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
การใช้สายเคเบิล USB กับขั้วต่อแท่นวางเพื่อเชื่อมต่อ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ การเชื่อมต่อ 
iPad กับคอมพิวเตอร์ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมข้อมูล เพลงและเนื้อหาอื่นๆ บน iTunes ได้ 
คุณยังสามารถเชื่อมข้อมูลกับ iTunes อย่างไร้สายได้ โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes”

หาก iPad ไม่ได้กำลังเชื่อมข้อมูลอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถถอดเครื่องออกได้ทุก
เวลา ถ้าคุณตัดการเชื่อมต่อขณะเชื่อมข้อมูลกำลังดำเนินการอยู่ ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ได้ถูกเชื่อม 
ไปจนกระทั่งคุณได้เชื่อมต่อ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์ในครั้งถัดไป 
ยกเลิกเชื่อมข้อมูล:  ลากแถบเลื่อนบน iPad
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การดูคู่มือผู้ใช้บน iPad
คุณสามารถดู คู่มือผู้ใช้ iPad บน iPad ใน Safari หรือคุณสามารถติดตั้งแอปฯ iBooks ได้ฟรี 
และดาวน์โหลดคู่มือจาก iBookstore
ดูคู่มือผู้ใช้ใน Safari:  ใน Safari ให้แตะ  จากนั้นแตะที่คั่นหน้าเว็บ คู่มือผู้ใช้ iPad   
หรือไปที่ help.apple.com/ipad
ใส่ไอคอนของคู่มือผู้ใช้เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม:  แตะ  แล้วแตะ “เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม”
ดูคู่มือผู้ใช้ใน iBooks:  ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง iBooks ให้เปิด App Store จากนั้นค้นหาสำหรับติดตั้ง 
“iBooks” เปิด iBooks แล้วแตะ Store ค้นหาสำหรับ “คู่มือผู้ใช้ iPad ” จากนั้นเลือก 
และดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้

แบตเตอรี่
iPad จะมีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้อยู่ภายใน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ  
iPad ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/ipad.html

การชาร์จแบตเตอรี่

คำเตือน:  สำหรับข้อมูลความปลอดภัยสำคัญเกี่ยวกับการชาร์จ iPad โปรดดู 
คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ iPad ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/ipad

ไอคอนแบตเตอรี่ในมุมบนขวาของแถบสถานะแสดงระดับแบตเตอรี่หรือสถานะการชาร์จ 

กำลังชารจกำลังชารจไมไดชารจไมไดชารจ ชารจเสร็จแลวชารจเสร็จแลว

ชาร์จแบตเตอรี่:  วิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่ของ iPad คือ เชื่อมต่อ iPad เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 
โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มาและอะแดปเตอร์แบบ USB ขนาด 10W เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPad 
เข้ากับช่อง USB 2.0 ของ Mac ด้วยสายเคเบิล USB ที่ต่อกับขั้วต่อแท่นวาง iPad อาจใช้ระยะเวลา
นานในการชาร์จขณะเชื่อมข้อมูลอยู่

ข้อสำคัญ:  แบตเตอรี่ของ iPad อาจถ่ายเทประจุออกไปแทนที่การชาร์จ หาก iPad ต่อกับ PC หรือ
ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดพักเครื่องหรือสแตนด์บาย หรือต่อกับฮัปแบบ USB 
หรือต่อกับช่อง USB ของคีย์บอร์ด

หากเครื่อง Mac หรือ PC ไม่มีพลังงานไฟเพียงพอในการชาร์จ iPad จะปรากฏข้อความไม่ได้ชาร์จ
บนแถบสถานะ สำหรับชาร์จ iPad ให้ถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และต่อเครื่องเข้ากับ
ปลั๊กไฟโดยใช้สายเคเบิล USB ที่ต่อกับขั้วต่อแท่นวาง และอะแดปเตอร์ไฟแบบ USB ขนาด 10W 
ที่ให้มากับเครื่อง
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ข้อสำคัญ:  หาก iPad มีพลังงานไฟน้อยจะแสดงรูปภาพดังต่อไปนี้ ที่แสดงว่าต้องชาร์จ iPad 
นานถึงยี่สิบนาที ก่อนการใช้งานใหม่อีกครั้ง หาก iPad มีพลังงานน้อยมากๆ อาจไม่มีรูปภาพใดๆ 
ขึ้นที่หน้าจอประมาณนานกว่า 2 นาที ก่อนที่รูปภาพแสดงพลังงานแบตเตอรี่ต่ำจะปรากฏขึ้น

หรือหรือ

การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
iPad จะใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียม-อิออน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้แบตเตอรี่ของ iPad  
ให้มีประสิทธิภาพและอายุยาวนานสูงสุด ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/ipad.html

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอร่ีของ iPad ไม่สามารถเปล่ียนได้โดยผู้ใช้ และต้องให้ตัวแทนผู้ให้บริการท่ีได้รับรองจาก Apple  
(AASP) เป็นผู้เปล่ียนเท่าน้ัน แบตเตอร่ีแบบชาร์จได้จะมีจำนวนการชาร์จท่ีจำกัด ซ่ึงในท้ายท่ีสุดก็ต้อง 
ทำการเปลี่ยนใหม่ AASP ต่างๆ ยังรีไซเคิลแบตเตอรี่ของ iPad ตามข้อกำหนดและกฎหมายเฉพาะ 
ท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/replacements.html

การใช้งานและทำความสะอาด iPad
นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการหาท่าทางสบายๆ ขณะใช้งาน iPad และพักใช้งานให้บ่อยๆ 
ใช้หน้าตักของคุณ หรือโต๊ะ ปกหุ้ม หรืออุปกรณ์เสริมแท่นวาง เพื่อรองหนุน iPad ระหว่างใช้งาน

ถือ iPad อย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพของเครื่องให้ดูดีอยู่เสมอ หากคุณยังเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับ 
รอยขีดข่วนหรือรอยขูดของหน้าจอ คุณสามารถใช้ปกหุ้มต่างๆ ที่ขายแยกต่างหาก

ในการทำความสะอาด iPad ให้ถอดสายเคเบิลต่างๆ ออกให้หมด และปิด iPad (กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้  
จนแถบเลื่อนสีแดงปรากฏ แล้วลากแถบเลื่อนบนหน้าจอ) ใช้ผ้านุ่มชื้นเล็กน้อยที่ไม่มีขน หลีกเลี่ยง 
ความเปียกชื้นตรงบริเวณเปิดโล่งต่างๆ ของเครื่อง ห้ามใช้น้ำยาเช็ดหน้าต่าง น้ำยาทำความสะอาด 
บ้านเรือน สเปรย์ปรับอากาศ สารละลายทำความสะอาด แอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือสารกัดกร่อน 
ต่างๆ เพ่ือทำความสะอาด iPad หน้าจอของ iPad มีการเคลือบผิวป้องกันคราบมันต่างๆ เพียงเช็ดหน้าจอ 
ด้วยผ้านุ่มๆ ท่ีไม่ก่อให้เกิดขนเพ่ือลบคราบมันต่างๆ จากมือท้ังสองข้างของคุณ ประสิทธิภาพของนำ้ยา 
เคลือบนี้เพื่อป้องกันคราบมันจะถดถอยไปตามกาลเวลาตามการใช้งานอย่างปรกติ และหากหน้าจอ 
สัมผัสกับพ้ืนผิวหยาบๆ ก็จะลดหย่อนประสิทธิภาพของนำ้ยาเคลือบเร็วมากข้ึน และอาจขีดข่วนหน้าจอ 
ของคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือ iPad โปรดดู คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ iPad ที่  
support.apple.com/th_TH/manuals/ipad
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พื้นฐานเบื้องต้น 3
อ่านบทนี้เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานแอปฯ บน iPad คุณจะยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการค้นหา พิมพ์ 
แบ่งปันไฟล์ และอื่นๆ 

การใช้แอปฯ
หน้าจอสัมผัสความคมชัดสูงแบบมัลติทัช และท่าทางการใช้งานผ่านนิ้วมือที่ง่ายช่วยให้การใช้งาน 
แอปฯ ของ iPad เปิดแอปฯ โดยแตะไอคอนของแอปฯ นั้น คุณสามารถสลับระหว่างแอปฯ 
จัดเรียงแอปฯ และจัดกลุ่มเป็นโฟลเดอร์ต่างๆ

การเปิดหรือเปลี่ยนตำแหน่งแอปฯ
การเปิดใช้งานแอปฯ :  แตะไอคอนของแอปฯ บนหน้าจอโฮม

กลับไปที่หน้าจอโฮม:  กดปุ่มโฮม  หรือจีบด้วยสี่หรือห้านิ้วบนหน้าจอ
มัลติทาสก์จะอนุญาตให้บางแอปฯ ทำงานอยู่ด้านหลัง เพื่อว่า คุณสามารถสลับระหว่างแอปฯ ต่างๆ 
ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
ดูแอปฯ ที่เพิ่งใช้งานล่าสุด:  คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง 
แอปฯ ที่เพิ่งใช้งานล่าสุดจะปรากฏในแถบมัลติทาสก์ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ปัดซ้ายเพื่อดูแอปฯ อื่นๆ 
เพิ่มเติม

บังคับเลิกใช้งานแอปฯ:  แตะไอคอนแอปฯ ค้างไว้จนกระทั่งไอคอนเริ่มกระดุกกระดิก และแตะ 
แอปฯ นั้นจะเพิ่มเข้าในรายการล่าสุดอีกครั้งสำหรับครั้งหน้าที่คุณเปิดขึ้น
ล็อกแนวหน้าจอหรือใช้แถบควบคุมเพลง:  คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง  แล้วปัดด้านล่างของหน้าจอจาก 
ซ้ายไปขวา
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ล็อกแนวหน้าจอ แถบความสว่าง และแถบควบคุมเพลงจะปรากฏขึ้น

ความสวางความสวาง

ล็อกแนวหนาจอล็อกแนวหนาจอ แถบควบคุมเพลงแถบควบคุมเพลง

ลบแอปฯ ออกจากหน้าจอโฮม:  แตะไอคอนแอปฯ ค้างไว้จนกระทั่งไอคอนเริ่มกระดุกกระดิก  
และ  ปรากฏ แตะ  เพื่อลบแอปฯ จากนั้นกดปุ่มโฮม 

ข้อสำคัญ:  การลบแอปฯ ออกจาก iPad จะเป็นการลบเอกสารและข้อมูลที่แอปฯ นั้นสร้างขึ้นด้วย

การเลื่อน
ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน คุณยังสามารถเลื่อนออกด้านข้างในแอปฯ เช่น Safari รูปภาพ และแผนที่

การลากนิ้วเลื่อนของคุณจะไม่เลือกหรือเปิดใช้สิ่งใดๆ บนหน้าจอ

ปัดเพื่อให้เลื่อนอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถรอให้หน้าจอหยุดนิ่ง หรือแตะหน้าจอที่ใดก็ได้เพื่อหยุดเลื่อนทันที การแตะหน้าจอเพื่อให้ 
หยุดเลื่อนจะไม่เลือกหรือเปิดใช้สิ่งใดๆ บนหน้าจอ

ในการเลื่อนไปที่ข้างบนสุดอย่างรวดเร็วของรายการ หน้าเว็บ หรือข้อความอีเมล ให้แตะแถบสถานะที่
ด้านบนสุดของหน้าจอ
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การปรับเปลี่ยนหน้าจอโฮม
คุณสามารถปรับแต่งการเรียงของไอคอนแอปฯ บนหน้าจอโฮมรวมทั้งไอคอนต่างๆ 
บนแท่นวางที่ด้านล่างของหน้าจอ

การจัดวางไอคอน:
คุณสามารถสร้างหน้าจอโฮมเพิ่มและจัดเรียงแอปฯ ของคุณใหม่บนหลายๆ หน้าจอโฮม

จัดวางไอคอน:
 1 แตะแอปฯ ใดๆ บนหน้าจอโฮมค้างไว้จนกว่าแอปฯ เหล่านั้นกระดุกกระดิก
 2 จัดวางแอปฯ ต่างๆ โดยการลากแอปฯ เหล่านั้น
 3 กดปุ่มโฮม  เพื่อบันทึกการจัดเรียงของคุณ

เลื่อนไอคอนไปยังหน้าจออื่น ขณะจัดเรียงไอคอน ให้ลากไอคอนไปที่ขอบขวาของหน้าจอจนกระทั่งหน้าจอ 
ใหม่ปรากฏขึ้น คุณสามารถกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ และลากไอคอนอื่นเพิ่ม 
ไปที่หน้าจอใหม่

สร้างหน้าจอโฮมเพิ่มเติม ขณะจัดวางไอคอน ให้ปัดไปยังหน้าจออันขวาสุดแล้วลากไอคอนไปที่ขอบขวา
ของหน้าจอ คุณสามารถสร้างหน้าจอใหม่ได้ถึง 11 หน้า เครื่องหมายจุดต่างๆ 
ที่อยู่เหนือแท่น แสดงจำนวนหน้าจอที่คุณมีและหน้าจอที่คุณกำลังดูอยู่

ไปที่หน้าจอโฮมอื่น: ปัดซ้ายหรือขวา หรือแตะไปที่ด้านซ้ายหรือขวาของแถวจุด

กลับไปที่หน้าจอโฮมหน้าแรก: กดปุ่มโฮม 

รีเซ็ทหน้าจอโฮมให้กลับสู่สภาพปกติ เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ท แล้วแตะรีเซ็ทการเรยีงไอคอนหน้าจอโฮม  
การรีเซ็ทหน้าจอโฮมจะลบโฟลเดอร์ต่างๆ ที่คุณสร้างขึ้นมา 
และแสดงวอลล์เปเปอร์มาตรฐานในหน้าจอโฮม

เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPad ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB กับขั้วต่อแท่นวาง  
คุณสามารถจัดเรียงไอคอนบนหน้าจอโฮมได้โดยอาศัยการจัดเรียงในหน้าจอของ iTunes  
เลือก iPad ในแถบด้านข้างของ iTunes แล้วคลิกแถบ Apps

การจัดเรียงโฟลเดอร์
คุณสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดการไอคอนบนหน้าจอโฮม คุณสามารถใส่ได้มากถึง 20 ไอคอนต่อ 
หนึ่งโฟลเดอร์ iPad จะตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้อย่างอัตโนมัติหากคุณสร้างขึ้น ชื่อที่ตั้งขึ้นกับไอคอนที่คุณใช้
สร้างโฟลเดอร์ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อนั้นได้ จัดเรียงโฟลเดอร์โดยลากโฟลเดอร์บนหน้าจอโฮม  
หรือโดยลากโฟลเดอร์ไปที่หน้าจอโฮมใหม่หรือที่แท่น
สร้างโฟลเดอร์:  แตะไอคอนใดๆ ค้างไว้จนกว่าไอคอนต่างๆ ของหน้าจอโฮมจะกระดุกกระดิก  
แล้วลากไอคอนหนึ่งไปทับอีกไอคอนหนึ่ง
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iPad จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ซึ่งรวมเอาไอคอนทั้งสองไว้ด้วยกัน และแสดงชื่อของโฟลเดอร์นั้น  
คุณสามารถแตะช่องชื่อเพื่อป้อนชื่ออื่น

เพิ่มไอคอนในโฟลเดอร์ ในขณะจัดการไอคอนให้ลากไอคอนไปบนโฟลเดอร์

ลบไอคอนจากโฟลเดอร์ ขณะที่จัดวางไอคอน แตะเพื่อเปิดโฟลเดอร์ 
แล้วลากไอคอนออกไปจากโฟลเดอร์

เปิดโฟลเดอร์ แตะที่โฟลเดอร์ คุณสามารถแตะไอคอนของแอปฯ เพื่อเปิดใช้แอปฯ นั้น

ปิดโฟลเดอร์ แตะเสร็จ หรือกดปุ่มโฮม

ลบโฟลเดอร์ ลบไอคอนทั้งหมดออกจากโฟลเดอร์นั้น
โฟลเดอร์จะลบอัตโนมัติหากว่างเปล่า

เปลี่ยนขื่อโฟลเดอร์ ขณะจัดวางไอคอน แตะเพื่อเปิดหน้าจอ แล้วแตะชื่อที่อยู่ด้านบน  
และใช้คีย์บอร์ดในการป้อนชื่อใหม่ 

เมื่อคุณทำการจัดเรียงหน้าจอโฮมเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มโฮม  เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

แอปฯ จำนวนมากมาย เช่น Mail และ App Store เป็นต้น จะแสดงป้ายกำกับบนไอคอนที่อยู่บน 
หน้าจอโฮมของแอปฯ เหล่านั้นด้วยตัวเลข (เพื่อระบุว่ามีรายการเข้า) หรือด้วยเครื่องหมายตกใจ   
(เพื่อระบุว่ามีปัญหา) หากแอปฯ นั้นอยู่ในโฟลเดอร์ ป้ายกำกับก็จะปรากฏบนโฟลเดอร์ด้วยเหมือนกัน 
ป้ายกำกับตัวเลขแสดงจำนวนทั้งหมดของรายการที่คุณยังไม่ได้เข้าเช็ค เช่น ข้อความอีเมลเข้า หรือ 
แอปฯ ที่มีอัปเดตให้ดาวน์โหลด เป็นต้น ป้ายกำกับเตือนระบุถึงปัญหาเกิดขึ้นกับแอปฯ นั้น 

การเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์
คุณสามารถเลือกภาพหรือรูปภาพท่ีคุณต้องการใช้เป็นวอลล์เปเปอร์สำหรับหน้าจอล็อกหรือหน้าจอโฮม 
ของคุณ คุณสามารถเลือกภาพที่มากับ iPad รูปภาพจากม้วนฟิล์มของคุณหรือม้วนฟิล์มอื่นบน iPad

ตั้งวอลล์เปเปอร์:
 1 ในตั้งค่า เลือกความสว่างและวอลล์เปเปอร์ แตะรูปภาพของล็อกหน้าจอและหน้าจอโฮม 

แล้วแตะวอลล์เปเปอร์หรือบันทึกรูปภาพ
 2 แตะเพื่อเลือกรูปภาพหรือภาพภ่าย หากคุณเลือกที่จะใช้รูปภาพ ลากรูปภาพไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ 

หรือเปลี่ยนขนาด จนกว่ารูปภาพจะอยู่ในแบบที่คุณต้องการ
 3 แตะตั้งค่าล็อกหน้าจอ ตั้งค่าหน้าจอโฮม หรือตั้งค่าทั้งสองอย่าง

การป้อน
คีย์บอร์ดหน้าจอจะปรากฏขึ้นอย่างอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณจำเป็นต้องพิมพ์ 
ใช้คีย์บอร์ดเพื่อป้อนข้อความ เช่น ข้อมูลชื่อผู้ติดต่อ อีเมล และที่อยู่เว็บต่างๆ เป็นต้น คีย์บอร์ดจะทำ
การแก้ไขคำที่สะกดผิด แล้วแนะนำคำที่คุณกำลังพิมพ์ และจดจำคำต่างๆ ระหว่างการใช้

คุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ทำการพิมพ์ได้ หากคุณใช้คีย์บอร์ดเสริมภายนอก 
คีย์บอร์ดหน้าจอจะไม่ปรากฏขึ้น โปรดดู “ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 31

การป้อนข้อความ
คีย์บอร์ดอัจฉริยะอาจเสนอคำแก้ไขขณะที่คุณพิมพ์เพื่อป้องกันคำพิมพ์ผิด แต่ก็ขึ้นอยู่กับแอปฯ 
ที่คุณกำลังใช้งานอยู่
ป้อนข้อความ:  แตะช่องข้อความ เช่น ที่อยู่ในโน้ตหรือชื่อผู้ติดต่อใหม่ เพื่อเปิดคีย์บอร์ดขึ้น 
จากนั้นแตะคีย์บนคีย์บอร์ด 
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หากคุณกดคีย์ผิด คุณสามารถเลื่อนนิ้วเพื่อไปแตะที่คีย์ที่ถูกต้อง จะไม่มีการใส่ตัวอักษรใดๆ  
จนกว่าคุณจะปล่อยนิ้วออกจากคีย์นั้นๆ

การลบอักษรก่อนหน้า แตะ 

ใส่จุดหรือช่องว่างอย่างรวดเรว็ แตะสองครั้งที่วรรค คุณสามารถเปิด/ปิดคุณสมบัตินี้ได้ในตั้งค่า > ทั่วไป > 
คีย์บอร์ด

ป้อนตัวพิมพ์ใหญ่ แตะคีย์ Shift   ก่อนการแตะตัวอักขระ หรือแตะและกดคีย์ Shift ค้างไว้ 
แล้วเลื่อนนิ้วไปที่ตัวอักษร

เปิดใช้ Caps Lock แตะสองครั้งที่คีย์ Shift  คีย์ Shift จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงนิ และตัวอักษรที่ 
คุณพิมพ์จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แตะคีย์ Shift นั้นเพื่อปิดใช้ Caps Lock 
คุณสามารถเปิด/ปิดคุณสมบัตินี้ได้ในตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด

ใส่คีย์หมายเลข สัญลักษณ์ 
หรือเครื่องหมาย

แตะคีย์หมายเลข  แตะคีย์สัญลักษณ์  เพื่อดูเครื่องหมายวรรคตอน 
และสัญลักษณ์เพิ่มเติม

ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรือ 
สลับอักษรอื่นๆ

แตะคีย์ที่เกี่ยวข้องค้างไว้ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการ

ใช้การแก้ไขอัตโนมัติเพื่อป้อน “’ll” ป้อน “lll” ตัวอย่าง ป้อน “youlll” เพื่อให้ได้ “you’ll”

ตั้งรายการตัวเลือกสำหรับการป้อน ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด

ซ่อนคีย์บอร์ดหน้าจอ แตะคีย์  ของคีย์บอร์ด 

การป้อนตามคำบอก
บน iPad ที่รองรับการป้อนตามคำบอก คุณจะสามารถป้อนข้อความตามคำบอกแทนการป้อน
ด้วยคีย์บอร์ดบนหน้าจอได้ ตัวอย่าง คุณสามารถป้อนข้อความใน Mail หรือเขียนโน้ตในแอปฯ 
โน้ตตามคำบอกได้ สำหรับใช้ป้อนตามคำบอก iPad ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
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เปิดใช้ป้อนตามคำบอก:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด > ป้อนตามคำบอก

แตะเพื่อเริ่มตนเขียนตามคำบอกแตะเพื่อเริ่มตนเขียนตามคำบอก

ป้อนข้อความตามคำบอก:  จากคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้แตะ  จากนั้นป้อนตามคำบอก เมื่อเสร็จสิ้น 
ให้แตะ  อีกครั้ง
เพิ่มไปยังข้อความ:  แตะ  อีกครั้งและป้อนตามคำบอกต่อไป
ใส่เครื่องหมายวรรคตอน:  พูดเครื่องหมายวรรคตอนนั้น

หมายเหตุ:  การป้อนตามคำบอกอาจจะไม่มีในทุกภาษา หรือในทุกพื้นที่ และคุณสมบัติบางอย่างอาจ
จะไม่มีในบางพื้นที่ อาจคิดค่าบริการข้อมูลโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ

แก้ไขคำ
หน้าจอสัมผัสแบบมัลติทัชจะทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนข้อความที่คุณได้ป้อนเข้าไว้ แว่นขยายหน้าจอ 
ช่วยให้คุณวางตำแหน่งแทรกได้อย่างแม่นยำ ขอบจับบนข้อความช่วยให้คุณสามารถเลือกหรือตัด 
ข้อความได้ คุณสามารถตัด คัดลอกและวางข้อความและรูปภาพภายในแอปฯ หรือผ่านแอปฯ อื่นๆ
วางตำแหน่งแทรก:  แตะค้างไว้เพื่อเปิดใช้แว่นขยาย แล้วลากนิ้วไปที่ตำแหน่งที่ต้องการแทรก
เลือกข้อความ:  แตะตำแหน่งแทรกเพื่อให้ปุ่มเลือกปรากฏขึ้น แตะเลือกเพื่อเลือกคำที่อยู่ติดกันถัดไป  
หรือแตะเลือกทั้งหมดเพื่อเลือกข้อความทั้งหมด คุณยังสามารถแตะสองครั้งที่คำเพื่อเลือกคำนั้น  
ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความเพิ่มหรือตัดถอนข้อความ สำหรับเอกสารเพื่อการอ่านอย่างเดียว เช่น 
หน้าเว็บ หรือข้อความ ที่คุณได้รับ แตะคำนั้นๆ ค้างไว้

ขอบจับขอบจับ

ตัดหรือคัดลอกข้อความ เลือกข้อความ แล้วแตะ ตัด หรือ คัดลอก

วางข้อความ แตะตำแหน่งแทรก แล้วแตะวางเพื่อแทรกข้อความล่าสุดที่คุณตัดหรือคัดลอก 
หรือเลือกข้อความ แล้วแตะวางเพื่อแทนที่ข้อความ

ยกเลิกการแก้ไขล่าสุด เขย่า iPad

ทำให้ข้อความหนา เอียง 
หรือขีดเส้นใต้

เมื่อพร้อม ให้แตะ  จากนั้นแตะ B/I/U
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ค้นหาคำนิยามสำหรับคำศัพท์ แตะคำศัพท์ที่ต้องการ จากนั้นแตะนิยาม

ค้นหาคำอื่นๆ แตะที่คำ แตะเลือก จากนั้นแตะคำแนะนำ และแตะคำที่ได้รับการแนะนำ

จัดบรรทัดข้อความ เมื่อสามารถใช้งานได้ เลือกข้อความที่ต้องการจัดบรรทัด  
จากนั้นแตะลูกศรซ้ายหรือขวา

รูปแบบของคีย์บอร์ด
บน iPad คุณสามารถใช้งานคีย์บอร์ดแบบแยกที่อยู่ด้านล่างหรือตรงกลางของหน้าจอ อีกทั้งสามารถ
ปล่อยคีย์บอร์ดออกจากแท่นได้ 

ใช้คีย์บอร์ดแยก แตะคีย์รูปคีย์บอร์ด  ค้างไว้ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อแยก จากนั้นปล่อยออก

การย้ายคีย์บอร์ด แตะ  ค้างไว้ และเลื่อนนิ้วของคุณเพื่อปล่อยออกจากแท่นสำหรับย้าย 
คีย์บอร์ดไปยังตรงกลางของหน้าจอ และจากนั้นปล่อยนิ้วออก

การกลับไปรวมตัวกันของคีย์บอร์ด แตะคีย์รูปคีย์บอร์ด  ค้างไว้ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อไปยังแท่นและรวมเข้าด้วยกัน 
จากนั้นปล่อยออก

กลับไปรวมตัวกันของคีย์บอร์ดที่ 
ด้านล่างของหน้าจอ

แตะคีย์รูปคีย์บอร์ด  ค้างไว้ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อไปยังแท่น จากนั้นปล่อยออก

เปิดหรือปิดแยกคีย์บอร์ด ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด > คีย์บอร์ดแยกออก จากนั้นเปิดหรือปิด

คุณสามารถใช้ตั้งค่าเพื่อตั้งรูปแบบของคีย์บอร์ดซอฟต์แวร์บนหน้าจอ 
หรือคีย์บอร์ดฮาร์ดแวร์แบบต่างๆ รูปแบบคีย์บอร์ดที่มีให้ใช้ขึ้นอยู่กับคีย์บอร์ดภาษานั้นๆ  
โปรดดู ภาคผนวก B “คีย์บอร์ดนานาชาติ” ที่หน้า 132

ในแต่ละภาษา คุณสามารถเลือกให้คีย์บอร์ดบนหน้าจอและคีย์บอร์ดฮาร์ดแวร์ภายนอกต่างกันได้  
รูปแบบคีย์บอร์ดแบบซอฟต์แวร์จะกำหนดรูปแบบคีย์บอร์ดบนหน้าจอของ iPad เค้าโครงฮาร์ดแวร์ 
คีย์บอร์ดจะพิจารณาเค้าโครงของคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ที่เชื่อมต่อไปยัง iPad  
โปรดดู “ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 31

เลือกฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์รูปแบบ
คีย์บอร์ด

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > คีย์บอร์ด แตะเลือกภาษา  
จากนั้นเลือกซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์รูปแบบคีย์บอร์ด

เพิ่มหรือลบคีย์บอร์ดนานาชาติ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > คีย์บอร์ด

ใช้คีย์บอร์ดนานาชาติ แตะคีย์ลูกโลก  ค้างไว้บนหน้าจอคีย์บอร์ดเพื่อแสดงรายการของภาษาที่เปิด
ใช้งาน จากนั้นเลื่อนนิ้วเพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ  
โปรดดู ภาคผนวก B “คีย์บอร์ดนานาชาติ” ที่หน้า 132
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การเสนอคำอัตโนมัติและการสะกดคำ
ในหลายๆ ภาษา iPad จะแก้ไขคำโดยอัตโนมัติหรือเสนอคำแนะนำขณะที่คุณป้อน เมื่อ iPad 
เสนอการแก้ไข คุณไม่จำเป็นต้องหยุดป้อนเพื่อยอมรับคำเสนอแนะเหล่านั้น 

ยอมรับการเสนอแนะ:  ป้อนอักขระวรรค จุดลูกน้ำ หรือรีเทิร์น
ปฏิเสธการเสนอแนะ:  เพื่อจบการป้อนคำที่คุณต้องการ ให้แตะ “x” ถัดจากคำที่แนะนำ
แต่ละครั้งที่คุณปฎิเสธคำเสนอแนะที่เหมือนเดิม iPad จะค่อยๆ ยอมรับคำนั้นๆ ของคุณแทน

iPad อาจจะยังขีดเส้นใต้คำที่คุณพิมพ์แล้วเห็นว่าสะกดผิด

เขียนทับคำที่สะกดผิด แตะที่คำ แล้วแตะที่ทำคำสะกดคำใดคำหนึ่ง
ถ้าคำที่คุณต้องการไม่ปรากฏ แก้ไขคำโดยการป้อนใหม่

เปิดหรือเปิดเสนอคำอัตโนมัติหรือ 
การสะกดคำ

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด

เพิ่มคำลงในพจนานุกรมของคีย์บอร์ด ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด เพิ่มคีย์ลัดใหม่ ป้อนคำในช่องของวลี 
แต่อย่าปล่อยให้ช่องคีย์ลัดว่าง ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มคำไปยังพจนานุกรมของ 
คีย์บอร์ด และจะไม่บ่งชี้ว่าเป็นการสะกดขณะที่คุณป้อน

คีย์ลัด
คีย์ลัดจะช่วยให้คุณป้อนเพียงไม่กี่ตัวอักษรแทนการป้อนคำหรือประโยคที่ยาว ตัวหนังสือที่เหลือจะ 
ปรากฏเมื่อคุณป้อนคีย์ลัด ตัวอย่างเช่น คีย์ลัดของ "omw" สามารถขยายเป็น "On my way!" 
สร้างคีย์ลัด:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด แล้วแตะเพิ่มคีย์ลัดใหม่

สำหรับเพิ่มคำหรือวลีให้กับพจนานุกรมของคีย์บอร์ด เพื่อป้องกัน iPad ในการพยายามที่จะแก้ไข 
หรือใช้คำแทน โดยอย่าปล่อยให้ช่องคีย์ลัดว่าง
แก้ไขคีย์ลัด:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด แล้วแตะคีย์ลัด

ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple
ในการเพิ่มไปยังหน้าจอคีย์บอร์ด คุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple กับ iPad

คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ต่อเข้าผ่านบลูทูธ ดังนั้นคุณต้องจับคู่คีย์บอร์ดกับ iPad  
โปรดดู “การจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ” ที่หน้า 37
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หากได้มีการจับคู่คีย์บอร์ดกับ iPad ไว้แล้วครั้งหนึ่ง คีย์บอร์ดนั้นจะทำการเชื่อมต่อทุกครั้งที่อยู่ภายใน
ระยะ (สูงสุดถึง 33 ฟุต หรือ 10 เมตร) คุณสามารถบอกได้ว่าคีย์บอร์ดได้เชื่อมต่อหรือไม่หาก 
คีย์บอร์ดหน้าจอไม่ปรากฏอยู่ ให้คุณแตะที่ช่องข้อความ
เปล่ียนภาษาเม่ือใช้คีย์บอร์ดเสริม:  กดคีย์ Command ค้างไว้ และแตะคีย์ Space เพ่ือแสดงรายการ 
ภาษาที่พร้อมให้ใช้งาน แตะคีย์ Space อีกครั้งเพื่อเลือกใช้ภาษา
ตัดการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดไร้สายจาก iPad:  กดปุ่ม Power บนคีย์บอร์ดจนกระทั่งไฟสีเขียวดับไป
iPad จะยกเลิกการเชื่อมต่อ หากคีย์บอร์ดอยู่นอกระยะ
เลิกจับคู่คีย์บอร์ดไร้สายจาก iPad:  ในตั้งค่า ไปที่ทั่วไป > บลูทูธ ให้แตะ  ถัดจากชื่อคีย์บอร์ด 
จากนั้นแตะ “เลิกใช้อุปกรณ์นี้”

คุณสามารถเลือกใช้รูปแบบอื่นสำหรับคีย์บอร์ดไร้สาย โปรดดู 
ภาคผนวก B “คีย์บอร์ดนานาชาติ” ที่หน้า 132 และ “รูปแบบของคีย์บอร์ด” ที่หน้า 30

การค้นหา
คุณสามารถค้นหาแอปฯ ที่ให้มากับ iPad รวมทั้ง Mail ปฏิทิน เพลง วิดีโอ โน้ตและรายชื่อ 
ค้นหาแอปฯ ทีละตัว หรือค้นหาแอปฯ ทั้งหมดพร้อมๆ กันโดยใช้ Spotlight

ไปที่ค้นหา:  หากอยู่บนหน้าหลักของหน้าจอโฮม ให้ปัดไปทางขวาหรือกดปุ่มโฮม   หากอยู่บนหน้า 
Spotlight คุณสามารถกดปุ่มโฮม   เพื่อกลับไปที่หน้าจอโฮมหลัก
ค้นหา iPad:  บนหน้าค้นหา ป้อนข้อความในช่องค้นหา ผลค้นหาจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติในขณะที่ 
คุณป้อน แตะค้นหา เพื่อให้คีย์บอร์ดหายไป และดูผลค้นหาเพิ่มเติม

แตะรายการในรายการผลค้นหาเพื่อเปิดขึ้น ไอคอนทางด้านซ้ายของผลค้นหาช่วยให้คุณทราบว่า 
ผลค้นหาเหล่านั้นมาจากแอปฯ ใดบ้าง 

ในส่วนบนสุดของรายการ iPad จะแสดงรายการยอดฮิตซึ่งขึ้นกับผลค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณ 
นอกจากนี้ ในส่วนล่างสุดของรายการ ผลค้นหาจะรวมตัวเลือกสำหรับค้นหาในเว็บหรือค้นหาใน 
วิกิพีเดีย

นี่คือรายการของแอปฯ ที่ให้ค้นหา และข้อมูลใดบ้างที่ให้ค้นหาได้ภายในของแต่ละแอปฯ :
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แอปฯ อะไรที่ต้องการค้นหา
รายชื่อ ชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัท

Mail ช่องถึง จาก และหัวเรื่องของบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด (ไม่สามารถค้นหาในตัวข้อความ)

ปฏิทิน ชื่อกิจกรรม ผู้รับเชิญ สถานที่ และโน้ต 

เพลง เพลง (ชื่อเพลง ศิลปิน และอัลบั้ม) และชื่อของพ็อดคาสท์ วิดีโอ และหนังสือเสียง

โน้ต ข้อความในโน้ต

ข้อความ ชื่อและข้อความ

เตือนความจำ ชื่อเรื่อง

การค้นหายังสามารถค้นหาชื่อของแอปฯ ที่ให้มากับเครื่องและที่ติดตั้งบน iPad หากคุณมีแอปฯ 
เป็นจำนวนมาก คุณสามารถใช้ Spotlight เพื่อหาและเปิดแอปฯ เหล่านั้น
เปิดแอปฯ จากค้นหา:  ป้อนชื่อแอปฯ แล้วแตะเพื่อเปิดใช้แอปฯ นั้น

คุณสามารถเลือกแอปฯ ที่ได้จากการค้นหาและอื่นๆ ในตั้งค่า ไปที่ทั่วไป > ค้นหาโดย Spotlight

การพิมพ์
iPad สามารถให้คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint อย่างไร้สาย 
คุณสามารถพิมพ์จากรายการแอปฯ ของ iPad ต่อไปนี้:

Mail จะประกอบด้วยข้อความอีเมลและเอกสารแนบที่ให้เปิดขึ้นดูได้ Â
รูปภาพและกล้องจะประกอบด้วยรูปภาพ Â
Safari จะประกอบด้วยหน้าเว็บ ไฟล์ PDF และเอกสารแนบที่ให้เปิดขึ้นดูได้ Â
iBooks จะประกอบด้วยไฟล์ PDF Â
โน้ตจะประกอบด้วยโน้ตที่แสดงในปัจจุับัน Â
แผนที่จะประกอบด้วยมุมมองแผนที่ที่แสดงบนหน้าจอ Â

แอปฯ อื่นๆ ที่พร้อมให้ใช้จาก Apple Store ยังอาจรองรับ AirPrint

เครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์เหล่านั้นจำเป็นเพียงแค่
ต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครือข่ายของ iPad หากคุณไม่แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ 
AirPrint หรือไม่ ให้อ้างอิงเอกสารของเครื่องพิมพ์นั้น

กรณีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ไปที่ support.apple.com/kb/HT4356

การพิมพ์เอกสาร
AirPrint จะใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อส่งการพิมพ์งานแบบไร้สายไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ iPad  
และเครื่องพิมพ์ต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

พิมพ์เอกสาร:
 1 แตะ  หรือ  (ขึ้นอยู่กับแอปฯ ที่คุณกำลังใช้อยู่) แล้วแตะพิมพ์
 2 แตะเลือกเครื่องพิมพ์เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์
 3 ตั้งตัวเลือกของเครื่องพิมพ์ เช่น จำนวนชุด พิมพ์สองหน้า (หากเครื่องพิมพ์ทำได้) เป็นต้น  

แอปฯ บางตัวยังให้คุณตั้งช่วงของหน้าที่จะพิมพ์ได้
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 4 แตะพิมพ์

หากคุณคลิกปุ่มโฮมสองครั้ง   ขณะที่เอกสารกำลังพิมพ์อยู่ แอปฯ ศูนย์พิมพ์จะปรากฏเป็นแอปฯ 
ล่าสุด ป้ายกำกับบนไอคอนนั้นจะแสดงจำนวนเอกสารที่พร้อมจะพิมพ์ ซึ่งรวมทั้งเอกสารที่กำลังพิมพ์ 
อยู่ขณะนั้นด้วย 

ดูสถานะของงานพิมพ์ คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง  แตะไอคอนศูนย์พิมพ์ จากนั้นเลือกงานพิมพ์

ยกเลิกงานพิมพ์ คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง  แตะไอคอนศูนย์พิมพ์ เลือกงานพิมพ์ 
จากนั้นแตะยกเลิกงานพิมพ์

การแบ่งปันไฟล์
การแบ่งปันไฟล์จะช่วยให้คุณถ่ายโอนไฟล์กับสายเคเบิล USB ระหว่าง iPad และคอมพิวเตอร์ของคุณ 
โดยใช้ iTunes คุณสามารถแบ่งปันไฟล์ที่สร้างมาจากแอปพลิเคชั่นที่สามารถทำงานร่วมกันและ 
บันทึกในรูปแบบไฟล์ที่รองรับ
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แอปพลิเคช่ันต่างๆ ท่ีรองรับการแบ่งปันไฟล์จะแสดงในรายการแอปฯ ของ File Sharing บน iTunes  
สำหรับแต่ละแอปฯ ในรายการไฟล์จะแสดงถึงเอกสารที่มีบน iPad โปรดดูเอกสารของแอปฯ นั้น 
สำหรับวิธีที่ให้แอปฯ แบ่งปันไฟล์ โดยไม่ใช่แอปฯ ทุกตัวรองรับคุณสมบัตินี้
การโอนย้ายไฟล์จาก iPad ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์:  ใน iTunes ให้ไปที่หน้าต่าง Apps 
ของอุปกรณ์ ในส่วนของแบ่งปันไฟล์ให้เลือกแอปฯ จากรายการ ด้านขวา เลือกไฟล์ที่ต้องการโอน 
แล้วคลิก “บันทึกไปยัง” และเลือกสถานที่เก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
การโอนไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอรไปที่ iPad:  ใน iTunes ให้ไปที่หน้าต่าง Apps ของอุปกรณ์ 
ในส่วนของ File Sharing เลือกแอปฯ จากรายการ และเลือก Add ไฟล์จะถูกถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ 
ทันทีสำหรับใช้กับแอปฯ ที่คุณเลือก
ลบไฟล์จาก iPad:  ใน iTunes ให้ไปที่หน้าต่างแอปฯ ของอุปกรณ์ เลือกไฟล์ในรายการไฟล์ของ 
แบ่งปันไฟล์สำหรับหน้า Apps จากนั้นกดคีย์ Delete

การแจ้ง
ศูนย์การแจ้งแสดงการเตือนทั้งหมดในที่เดียว รวมถึงการเตือนเกี่ยวกับ:

เตือนความจำ Â
ปฏิทินกิจกรรม Â
เมลใหม่ Â
ข้อความใหม่ Â
คำขอของเพื่อน (Game Center) Â

การเตือนยังปรากฏบนหน้าจอที่ล็อกไว้ หรือแสดงคร่าวๆ บนหน้าจอขณะที่คุณใช้งาน iPad  
คุณสามารถดูการเตือนทั้งหมดในศูนย์การแจ้ง

แสดงศูนย์การแจ้ง ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ

การตอบสนองการเตือนใน 
ศูนย์การแจ้ง

แตะการเตือน

การตอบกลับการเตือนบนหน้าจอล็อก ปัดการแจ้งจากซ้ายไปขวา

ลบการเตือนจากศูนย์การแจ้ง แตะ  จากนั้นแตะล้าง

ตั้งตัวเลือกสำหรับการแจ้ง ไปที่ตั้งค่า > การแจ้ง
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Twitter
ลงชื่อเข้าใช้ Twitter (หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่) ในตั้งค่า เพื่อติดตั้ง Twitter 
พร้อมด้วยการแนบจากแอปฯ ดังต่อไปนี้:

กล้องหรือรูปภาพ จะประกอบด้วยรูปภาพจากอัลบั้มม้วนฟิล์ม Â
Safari จะประกอบด้วยหน้าเว็บ Â
แผนที่ จะประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ  Â
YouTube จะประกอบด้วยวิดีโอ Â

ลงทะเบียน (หรือสร้าง) บัญชีผู้ใช้ Twitter:
 1 ไปที่ตั้งค่า > Twitter
 2 ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่มีอยู่ หรือแตะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

ในการเพิ่มบัญชีอื่นๆ แตะเพิ่มบัญชี

ทวิตรูป วิดีโอ หรือหน้าเว็บ ดูรายการ แตะ  จากนั้นแตะทวีต ถ้า  ไม่แสดง ให้แตะที่หน้าจอ
แตะเพิ่มที่ตั้งเพื่อใส่ที่ตั้งของคุณ  
บริการหาที่ตั้งจะต้องเปิดใช้งานอยู่ ไปที่ตั้งค่า > บริการหาที่ตั้ง

ทวิตตำแหน่งในแผนที่ แตะหมุดตำแหน่ง แตะ  แตะแบ่งปันที่ตั้ง จากนั้นแตะทวีต  
บริการหาที่ตั้งจะต้องเปิดใช้งานอยู่ ไปที่ตั้งค่า > บริการหาที่ตั้ง

เพิ่มชื่อผู้ใช้ Twitter 
และรูปภาพลงในรายชื่อ

ไปที่ตั้งค่า > Twitter แล้วแตะอัปเดตรายชื่อ

เปิดหรือเปิด Twitter 
สำหรับรูปภาพหรือ Safari

ไปที่ตั้งค่า > Twitter

เพิ่มการแสดง
ตำแหนงปจจุบัน
เพิ่มการแสดง
ตำแหนงปจจุบัน แนบไฟลแนบไฟล จำนวนตัวอักษรที่เหลือจำนวนตัวอักษรที่เหลือ

ขณะที่คุณเขียนทวิต ตัวเลขที่อยู่ด้านล่างขวาของหน้าจอทวิตแสดงจำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ที่คุณ 
สามารถใส่ การแนบจะใช้จำนวน 140 อักษรทวิต

คุณสามารถติดตั้งและใช้แอปฯ Twitter เพื่อโพสทวิต ดูเวลา ค้นหาหัวข้อที่น่าสนใจและอื่นๆ อีกมาก 
มาย ในตั้งค่า ไปที่ Twitter จากนั้นแตะติดตั้ง หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แอปฯ Twitter 
เปิดแอปฯ แตะปุ่ม More (...) แตะ Accounts & Settings และแตะ Settings จากนั้นเลือก 
Manual
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การใช้ AirPlay
คุณสามารถถ่ายทอดเพลง รูปภาพ และวิดีโออย่างไร้สายไปที่ HDTV ของคุณโดยใช้ AirPlay และ 
Apple TV คุณยังสามารถใช้ AirPlay เพื่อถ่ายทอดเสียงออกไปที่ Airport Express หรือ AirPort 
Extreme Base Station เครื่องรับสัญญาณอื่นๆ ที่รองรับ AirPlay มีจำหน่ายจากผู้ผลิตอื่นๆ 
เยี่ยมชม Apple Store สำหรับข้อมูลโดยละเอียด

iPad และอุปกรณ์ที่รองรับ AirPlay ต้องเปิดอยู่บนเครือข่ายไร้สายเดียวกัน
การถ่ายทอดเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ AirPlay:  เริ่มเล่นวิดีโอ สไลด์โชว์ หรือเพลง จากนั้น 
แตะ  และเลือกอุปกรณ์ AirPlay เมื่อการถ่ายทอดเริ่มต้น คุณสามารถออกจากแอปฯ ที่กำลังเล่น

การเข้าถึงการควบคุม AirPlay 
อย่างรวดเรว็

เมื่อหน้าจอเปิดอยู่ ให้คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง  และเลื่อนไปทางซ้ายสุดของ 
แถบมัลติทาสก์

สลับการเล่นกลับไปยัง iPad แตะ  และเลือก iPad

คุณสามารถทำให้หน้าจอของ iPad (iPad 2 หรือใหม่กว่า) แสดงผลเหมือนกันบนทีวีด้วย Apple TV  
ทุกอย่างบนจอ iPad จะปรากฏบนจอทีวี
แสดงหน้าจอ iPad ให้เหมือนกันบนทีวี:  แตะ  ที่ด้านซ้ายสุดของแถบมัลติทาสก์ เลือก Apple TV 
และแตะปุ่มหน้าเหมือนที่ปรากฏ

แถบสีน้ำเงินปรากฏที่ด้านบนของจอ iPad เมื่อเปิดใช้หน้าเหมือน AirPlay คุณยังสามารถทำ 
หน้าเหมือนของจอ iPad บนทีวีโดยใช้สายเคเบิล โปรดดู “การชมวิดีโอบนทีวี” ที่หน้า 64

การใช้อุปกรณ์บลูทูธ
คุณสามารถใช้ iPad กับคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple และอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ เช่น หูฟังบลูทูธ เป็นต้น 
สำหรับโปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ ไปที่ support.apple.com/kb/HT3647

การจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
อันดับแรก คุณต้องจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ (เช่น คีย์บอร์ดหรือชุดหูฟัง) กับ iPad ก่อนที่คุณจะสามารถใช้
งานอุปกรณ์เหล่านั้นได้

จับคู่อุปกรณ์บลูทูธกับ iPad:  
 1 ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้มากับอุปกรณ์เพื่อให้สืบค้นอุปกรณ์ได้
 2 ในตั้งค่า ให้เลือกทั่วไป > บลูทูธ และเปิดใช้บลูทูธ
 3 เลือกอุปกรณ์นั้น และป้อนรหัสผ่านหรือหมายเลข PIN หากถาม โปรดดูข้อแนะนำเกี่ยวกับรหัสผ่าน 

หรือหมายเลข PIN ที่มากับอุปกรณ์
หมายเหตุ:  ก่อนที่คุณจะจับคู่คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้คีย์บอร์ด  
คุณสามารถจับคู่คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple กับ iPad ในแต่ละครั้ง ในการจับคู่กับคีย์บอร์ดอื่น  
คุณต้องเลิกการจับคู่ปัจจุบันก่อน
หลังจากที่คุณจับคู่คีย์บอร์ดนั้นกับ iPad ชื่อผลิตภัณฑ์และไอคอนบลูทูธ  จะปรากฏบนหน้าจอ
หลังจากคุณจับคู่ฟังกับ iPad ชื่อผลิตภัณฑ์และไอคอนเสียงผ่านบลูทูธ  จะปรากฏบนหน้าจอพร้อม 
ด้วยแถบควบคุมการเล่นเสียงหรือวิดีโอ แตะ  เพื่อสลับไปยังทางออกเสียงทางอื่น เช่น 
ลำโพงภายใน เป็นต้น

ในการใช้คีย์บอร์ดหน้าจออีกครั้ง ปิดใช้บลูทูธ ในตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ หรือกดคีย์ Eject 
บนคีย์บอร์ดบลูทูธ

สถานะบลูทูธ
ไอคอนบลูทูธจะปรากฏในแถบสถานะของ iPad ที่ด้านบนของหน้าจอ:
 Â  (ขาว):  บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ 
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 Â  (เทา):  บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ แต่อุปกรณ์อยู่นอกช่วงการเชื่อมต่อหรือปิดอยู่
 Â ไม่มีไอคอนบลูทูธ:  บลูทูธปิดหรือไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่

การยกเลิกจับคู่อุปกรณ์จาก iPad 
หากคุณจับคู่ iPad กับอุปกรณ์บลูทูธหนึ่งชิ้น แล้วต้องการใช้อุปกรณ์ประเภทเดียวกันชิ้นอื่นแทน 
คุณต้องเลิกจับคู่อุปกรณ์ชิ้นแรก 
เลิกจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ เลือกอุปกรณ์นั้น  
แล้วแตะ “เลิกใช้อุปกรณ์นี้”

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยช่วยคุณป้องกันข้อมูลบน iPad จากการลักลอบเข้าไปใช้ 

รหัสผ่านและการปกป้องข้อมูล
สำหรับความปลอดภัย คุณสามารถติดตั้งรหัสผ่านให้คุณต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่คุณเปิดใช้เครื่องหรือ
ปลุก iPad ให้ตื่นได้
ตั้งรหัสผ่าน:  เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน > เปิดใช้รหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านตัวเลข 4 ตัว  
แล้วป้อนรหัสนั้นอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัส iPad จะบังคับให้คุณป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกเครื่อง  
หรือเพื่อแสดงค่าติดตั้งล็อกรหัสผ่านนั้น
การตั้งรหัสผ่านจะเปิดใช้การป้องกันข้อมูล ซึ่งใช้รหัสผ่านนั้นเป็นกุญแจสำหรับเข้ารหัสข้อความอีเมล 
และเอกสารแนบท่ีเก็บไว้บน iPad (การปกป้องข้อมูลอาจยังถูกใช้กับแอปฯ บางอย่างบน App Store)  
คำเตือนที่ด้านล่างของหน้าจอล็อกรหัสผ่านในตั้งค่าแสดงให้ทราบว่า การป้องกันข้อมูลได้เปิดใช้งาน
ในการเพ่ิมความปลอดภัย ให้ปิดรหัสผ่านง่าย (ตัวเลขส่ีตัว) และใช้รหัสผ่านอย่างยากข้ึนท่ีผสมรวมกัน 
ระหว่างตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน และตัวอักษรพิเศษต่างๆ  
โปรดดู “การตั้งล็อกอัตโนมัติ” ที่หน้า 125

ค้นหา iPad ของฉัน
ค้นหา iPad ของฉันจะช่วยให้คุณระบุตำแหน่งที่หายของ iPad โดยใช้ iPhone, iPod touch หรือ 
iPad ตัวอื่น คุณยังสามารถใช้ค้นหา iPad ของฉันโดยใช้เครื่อง Mac หรือ PC กับเว็บเบราว์เซอร์ที่ 
เชื่อมต่อไปยัง www.icloud.com หรือ www.me.com ค้นหา iPad ของฉันประกอบด้วย:
 Â หาบนแผนที่:  ดูที่ตั้งโดยประมาณของ iPad ของคุณบนแผนที่เต็มหน้าจอ
 Â แสดงข้อความหรือส่งเสียง:  เขียนข้อความจะปรากฏขึ้นบน iPad หรือเล่นเสียงระยะเวลา 2 นาที
 Â ล็อกรหัสผ่านจากระยะไกล:  ให้คุณสามารถล็อก iPad จากระยะไกล และสร้างรหัสผ่านตัวเลข 4 ตัว  

หากคุณยังไม่เคยตั้งมาก่อน
 Â ลบข้อมูลระยะไกล:  ลบข้อมูลและสื่อทั้งหมดบน iPad ของคุณ และเปลี่ยนค่าติดตั้งของ iPad ให้ 

กลับสู่ค่าเริ่มต้นเดิมจากโรงงาน
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ข้อสำคัญ:  ก่อนการใช้คุณสมบัตินี้ คุณจะต้องเปิดใช้งานค้นหา iPad ของฉันในตั้งค่า iCloud หรือใน 
MobileMe บน iPad ของคุณ ค้นหา iPad ของฉัน สามารถเปิดใช้งานได้กับบัญชีเดียวเท่านั้น

เปิดค้นหา iPad ของฉันโดยใช้ iCloud ไปที่ตั้งค่า > iCloud และเปิดค้นหา iPad ของฉัน 

เปิดค้นหา iPad ของฉันโดยใช้ 
MobileMe

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะชื่อบัญชี MobileMe ของคุณ  
แล้วเปิดค้นหา iPad ของฉัน 

ค้นหา iPad ของฉันจะใช้ Wi-Fi เพื่อระบุตำแหน่งของ iPad ถ้า Wi-Fi ถูกเปิดหรือถ้า iPad ของคุณ 
ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในส่วนค้นหา iPad ของฉันจะไม่สามารถค้นหาได้  
โปรดดู “การใช้ iCloud” ที่หน้า 19
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Safari 4

การดูหน้าเว็บ
ดูที่คั่นหนาของคุณ
หรือรายการการอาน
ดูที่คั่นหนาของคุณ
หรือรายการการอาน

เปดหนาใหมเปดหนาใหม

คนหาเว็บและ
หนาปจจุบัน
คนหาเว็บและ
หนาปจจุบัน

ใสที่อยูเว็บ 
(URL)
ใสที่อยูเว็บ 
(URL)

แตะสองครั้งที่วัตถุ 
หรือจีบเพื่อขยาย
เขาหรือออก

แตะสองครั้งที่วัตถุ 
หรือจีบเพื่อขยาย
เขาหรือออก

ดูหน้าเว็บ:  แตะช่องที่อยู่เว็บ (ในแถบชื่อหน้าเว็บ) เพื่อให้คีย์บอร์ดหน้าจอปรากฏขึ้น พิมพ์ที่อยู่เว็บ 
แล้วแตะไป

คุณสามารถดูหน้าเว็บในแนวตั้งหรือแนวนอนได้

ลบข้อความในช่องที่อยู่เว็บ แตะ 

เลื่อนหน้าเว็บไปรอบๆ เลื่อนขึ้น ลง หรือออกข้าง

เลื่อนภายในกรอบของหน้าเว็บ เลื่อนด้วยสองนิ้วภายในกรอบ

เปิดหน้าใหม่: แตะ  คุณสามารถเปิดเว็บได้มากถึง 9 หน้าพร้อมกันในแต่ละครั้ง

ไปที่หน้าอื่น: แตะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

หยุดโหลดหน้าเว็บ แตะ  ในช่องที่อยู่

โหลดหน้าเว็บอีกครั้ง แตะ  ในช่องที่อยู่

ปิดหน้า: แตะ  บนแถบของหน้าเว็บ
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เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและ 
ปิดกั้นหน้าเว็บบางเวบ็จากการเชื่อม 
โยงความสัมพันธ์ของคุณ

ไปที่ตั้งค่า > Safari และเปิด เลือกชมเว็บแบบส่วนตัว

ตั้งตัวเลือกสำหรับ Safari ไปที่ตั้งค่า > Safari

ลิงก์
ตามลิงก์บนหน้าเว็บ:  แตะลิงก์

เปิดลิงก์ในแท็ปใหม่ แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นเลือก “เพิ่มไปยังรายการการอ่าน”

ดูที่อยู่ปลายทางของลิงก์ แตะลิงก์ค้างไว้

ข้อมูลที่ควรถูกป้องกัน ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล เนื่องจากบางครั้งอาจปรากฏเป็นลิงก์
ในหน้าเว็บ แตะค้างที่ลิงก์เพื่อแสดงตัวเลือกที่สามารถเลือกได้  
โปรดดู “ใช้ลิงก์และข้อมูลที่พบ” ที่หน้า 45

รายการการอ่าน
รายการการอ่านจะช่วยสะสมลิงก์ที่เชื่อมต่อไปหน้าเว็บสำหรับครั้งต่อไป
เพิ่มลิงก์หน้าปัจจุบันไปยังรายการการอ่าน:  แตะ  จากนั้นแตะ “เพิ่มไปยังรายการการอ่าน”
เพิ่มลิงก์ไปยังรายการการอ่านของคุณ:  แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นเลือก “เพิ่มไปยังรายการการอ่าน”

ดูรายการการอ่านของคุณ แตะ  จากนั้นแตะรายการการอ่าน

ใช้ iCloud เพื่อให้รายการการอ่าน 
ของคุณทันสมัยบนอุปกรณ์ iOS 
และคอมพิวเตอร์

ไปที่ตั้งค่า > iCloud แล้วที่คั่นหน้าเว็บ โปรดดู “การใช้ iCloud” ที่หน้า 19

ตัวอ่าน
ตัวอ่านแสดงหัวเรื่องเว็บโดยไม่มีโฆษณา ดังนั้นคุณจะสามารถอ่านได้โดยไม่มีการบดบัง บนหน้าเว็บ
ที่ประกอบด้วยหัวเรื่อง คุณสามารถใช้ตัวอ่านเพื่อดูหัวเรื่อง
ดูหัวเรื่องในตัวอ่าน:  แตะปุ่มตัวอ่าน ถ้าปรากฏอยู่ในช่องที่อยู่

ปรับขนาดฟอนต์ แตะ 

ที่คั่นหน้าเว็บ และรายการการอ่าน 
หรือหน้าจอโฮม แบ่งปัน 
หรือพิมพ์หัวเรื่อง

แตะ 

กลับไปมุมมองปรกติ แตะตัวอ่าน

การป้อนข้อความและกรอกแบบฟอร์ม
ป้อนข้อความ:  เลือกช่องข้อความเพื่อเรียกใช้คีย์บอร์ด

เลื่อนไปช่องข้อความอื่น แตะไปที่ช่องข้อความ หรือแตะปุ่มถัดไปหรือก่อนหน้า

ส่งแบบฟอร์ม แตะไป หรือค้นหา หรือลิงก์บนหน้าเว็บเพื่อยืนยันฟอร์ม ถ้ามีปรากฏขึ้น

เปิดใช้ป้อนอัตโนมัติเพื่อช่วยกรอกแบบฟอร์ม ให้ไปที่ ตั้งค่า > Safari > ป้อนอัตโนมัติ
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การค้นหา
ช่องค้นหาจะอยู่ในมุมบนขวาที่จะให้คุณค้นหาหน้าเว็บ และหน้าปัจจุบันหรือ PDF
ค้นหาเว็บ และหน้าปัจจุบันหรือค้นหา PDF:  ป้อนข้อความในช่องค้นหา
 Â ค้นหาเว็บ:  แตะอันใดอันนึงของคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น หรือแตะค้นหา
 Â เพื่อค้นหาข้อความบนหน้าเว็บ หรือ PDF:  เลื่อนลงด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นแตะรายการหนึ่งๆ 

ในหน้าเว็บนี้
ตัวอย่างแรกจะถูกเลือก สำหรับหาผลค้นหาถัดไป แตะ 

สำหรับการเปลี่ยนตัวค้นหา ไปที่ตั้งค่า > Safari > ตัวค้นหา

ที่คั่นหน้าเว็บและประวัติใช้งาน
หากคุณบันทึกที่คั่นหน้า คุณสามารถแก้ไขชื่อของที่คั่นหน้าเว็บได้ โดยปรกติ ที่คั่นหน้าเว็บจะบันทึกไว้
ที่ระดับบนสุดของที่คั่นหน้าเว็บ แตะที่คั่นหน้าเว็บเพื่อเลือกโฟลเดอร์อื่น
ที่คั่นหน้าเว็บ:  เปิดหน้า แล้วแตะ  จากนั้นแตะเพิ่มที่คั่นหน้าเว็บ
การดูหน้าเว็บย้อนหลัง (ประวัติใช้งาน):  แตะ  แล้วแตะประวัติ ในการล้างรายการประวัติใช้งาน 
ให้แตะล้าง

เปิดดูที่คั่นหน้าเว็บ แตะ 

แสดงแถบที่คั่นหน้าเว็บ ในช่องที่อยู่ ในการแสดงแถบที่คั่นหน้าเว็บตลอด ให้ไปที่ ตั้งค่า > Safari 
ใต้หัวข้อทั่วไป

แก้ไขที่คั่นหน้าเว็บหรือโฟลเดอร์ของ 
ที่คั่นหน้าเว็บ

แตะ  แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่มีที่คั่นหน้าเว็บอยู่หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแก้ไข 
จากนั้นแตะแก้ไข

ใช้ iCloud เพ่ือให้ท่ีค่ันหน้าเว็บของคุณ 
ทันสมัยบนอุปกรณ์ iOS และ 
คอมพิวเตอร์

ไปที่ตั้งค่า > iCloud แล้วที่คั่นหน้าเว็บ โปรดดู “การใช้ iCloud” ที่หน้า 19

เชื่อมโยงกับที่คั่นหน้าเว็บกับ 
เว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 20

การพิมพ์หน้าเว็บ ไฟล์ PDF และเอกสารอื่นๆ
พิมพ์หน้าเว็บ ไฟล์ PDF หรือเอกสารที่เปิดใน Quick Look:  แตะ  แล้วแตะพิมพ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การพิมพ์เอกสาร” ที่หน้า 33

คลิปเว็บ
คุณสามารถสร้างคลิปเว็บ ที่ซึ่งจะปรากฏคล้ายกับไอคอนบนหน้าจอโฮม หากคุณเปิดคลิปเว็บขึ้น 
Safari จะซูมและเลื่อนไปที่บริเวณของหน้าเว็บที่คุณบันทึกเป็นคลิปเว็บไว้ก่อนหน้านั้นอย่างอัตโนมัติ 
เพื่มคลิปเว็บ:  เปิดหน้าเว็บและแตะ  เลือก “เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม”
หน้าเว็บไม่น้อยที่มีไอคอนปรับแต่ง ที่รูปภาพยังจะถูกใช้ในคลิปเว็บบนหน้าจอโฮม
คลิปเว็บจะถูกสำรองข้อมูลโดย iCloud และโดย iTunes แต่คลิปเว็บจะไม่ถูกเชื่อมข้อมูลโดย 
iTunes หรือ MobileMe คลิปเว็บเหล่านั้นยังไม่ถูกส่งไปในอุปกรณ์อื่นๆ โดย iCloud อีกด้วย
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Mail 5

การตรวจเช็คและอ่านอีเมล
ใน Mail หน้าจอของกล่องเมลจะช่วยให้เข้าถึงกล่องนำเข้าและกล่องจดหมายอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

เมื่อคุณเปิดดูกล่องจดหมาย ข้อความล่าสุดจะแสดงเมื่อได้รับ Mail คุณสามารถกำหนดจำนวนของ 
ข้อความในการรับได้ในตั้งค่า Mail โปรดดู “บัญชีเมลและการตั้งค่า” ที่หน้า 46

ปดเพื่อแสดงรายการขอความปดเพื่อแสดงรายการขอความ

เรียกดูอีเมลใหมเรียกดูอีเมลใหม

แสดงรายการข้อความ ในแนวตั้ง ปัดจากซ้ายไปขวาเพื่อแสดงรายการข้อความสำหรับกล่องเมล 
ปัจจุบัน จากนั้นแตะกล่องเมลเพื่อไปยังรายการกล่องจดหมาย

การจัดเรียงตามประเด็น ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน
หากคุณทำการจัดอันดับข้อความตามประเด็น ข้อความที่เกี่ยวข้องจะปรากฏ 
เป็นข้อความเดี่ยวในกล่องเมล โปรดดู “บัญชีเมลและการตั้งค่า” ที่หน้า 46

เช็คข้อความใหม่ เลือกกล่องเมล หรือแตะ  ได้ทุกเวลา

โหลดข้อความเพิ่มเติม เลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดของรายการข้อความ และแตะโหลดข้อความเพิ่ม
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ซูมเข้าข้อความบางส่วน แตะสองครั้งบนพื้นที่ของข้อความ แตะอีกสองครั้งเพื่อทำการซูมออก  
หรือจีบนิ้วออกหรือเข้าสำหรับการซูมเข้าหรือออก

ปรับขนาดของหลักของข้อความให้ 
เข้ากับหน้าจอ

แตะข้อความสองครั้ง

ดูชื่อผู้รับข้อความทั้งหมด แตะรายละเอียด แตะชื่อหรืออีเมลเพื่อดูข้อมูลรายชื่อของผู้รับนั้นๆ  
จากนั้นแตะหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลเพื่อติดต่อกับบุคคลนั้น

เพิ่มอีเมลของผู้รับเข้าในรายชื่อของ
คุณ

แตะไปที่ข้อความ (หากจำเป็น) แตะรายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดผู้รับ 
แล้วแตะชื่อหรืออีเมล แล้วแตะสร้างรายชื่อใหม่ หรือ  
"เพิ่มไปที่รายชื่อที่มีอยู่เดิม"

ปักธงหรือทำสัญลักษณ์ยังไม่อ่านให้
ข้อความ

เปิดข้อความ และถ้าจำเป็นให้แตะรายละเอียด แล้วแตะทำสัญลักษณ์
สำหรับการทำสัญลักษณ์ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน  
โปรดดู “การจัดการอีเมล” ที่หน้า 46

เปิดหมายเชิญประชุม แตะหมายเชิญ โปรดดู “การตอบกลับหมายเชิญประชุม” ที่หน้า 71

การใช้งานกับหลายๆ บัญชี
ถ้าคุณต้ังค่ามากกว่าหน่ึงบัญชี ในส่วนของบัญชีของหน้ากล่องเมลจะช่วยให้คุณเข้าถึงบัญชีเหล่าน้ันได้  
คุณยังสามารถแตะทั้งหมดภายในกล่องรับเข้าเพื่อดูข้อความเข้าทั้งหมดในรายการเดียว  
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มบัญชี โปรดดู “บัญชีเมลและการตั้งค่า” ที่หน้า 46

เมื่อคุณเขียนข้อความใหม่ แตะช่องจาก และเลือกบัญชีสำหรับใช้ส่งข้อความนั้น

การส่งอีเมล
คุณสามารถส่งข้อความอีเมลให้กับใครก็ได้ที่มีอีเมล
เขียนข้อความ:  แตะ 

เพิ่มผู้รับจากรายชื่อ ป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลในช่องถึง หรือแตะ 

การจัดเรียงผู้รับ สำหรับการย้ายผู้รับจากช่องหนึ่งไปยังที่อื่นๆ เช่น จากช่องถึง ไปยัง ช่องสำเนา 
ลากชื่อผู้รับไปยังที่ใหม่ที่ต้องการ

ทำให้ตัวอักษรหนา เอียง หรือ 
ขีดเส้นใต้

แตะตำแหน่งแทรกเพื่อให้ปุ่มเลือกปรากฏขึ้น จากนั้นแตะเลือก ลากตำแหน่ง
ที่เลือกข้อความไปยังรูปแบบที่ต้องการ แตะ  แล้วแตะ B/I/U แตะตัวหนา 
ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ เพื่อยืนยันรูปแบบ

ส่งรูปภาพหรือวิดีโอในข้อความอีเมล ในรูปภาพ เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แตะ  แล้วแตะอีเมลรูปภาพหรือ 
อีเมลวิดีโอ คุณยังสามารถคัดลอกและวางรูปภาพและวิดีโอ
สำหรับส่งหลายๆ รูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะ  ขณะกำลังดูรูปย่อในอัลบั้ม 
แตะเพื่อเลือกรูปภาพและวิดีโอ แตะแบ่งปัน แล้วแตะอีเมล

บันทึกร่างข้อความเพื่อใช้ในครั้งถัดไป แตะยกเลิก แล้วแตะบันทึก ข้อความนั้นจะบันทึกลงในกล่องเมลฉบับร่าง  
แตะ  ค้างไว้เพื่อเข้าถึงอย่างรวดเรว็

ตอบกลับข้อความ แตะ  แล้วแตะตอบกลับ ไฟล์และภาพถ่ายที่แนบมากับอีเมลเริ่มแรกจะไม่ 
ส่งกลับไปด้วย ในการนำไฟล์แนบรวมเข้าไป สำหรับแทนที่ของการตอบกลับ

ข้อความกล่าวอ้างบางส่วนที่คุณกำลัง
ตอบกลับหรือส่งต่อ

แตะค้างไว้เพื่อเลือกข้อความ ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องรวมเข้า 
ในการตอบกลับ จากนั้นแตะ 
สำหรับเปลี่ยนย่อหน้าของข้อความกล่าวอ้าง ให้แตะข้อความนั้นค้างไว้ 
จากนั้นแตะ   แตะระดับข้อความกล่าวอ้าง จากนั้นแตะเพิ่มหรือลด

ส่งข้อความต่อ เปิดข้อความและแตะ  แล้วแตะส่งต่อ

แบ่งปันข้อมูลรายชื่อ ในรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อ แตะแบ่งปันรายชื่อที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอข้อมูล

44 บทที่ 5    Mail



ใช้ลิงก์และข้อมูลที่พบ
iPad จะแสดงลิงก์ของเว็บ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล วันที่ และข้อมูลอื่นๆ 
ที่คุณสามารถใช้ในการเปิดเว็บ สร้างที่อยู่อีเมลเบื้องต้น สร้างหรือเพิ่มข้อมูลรายชื่อ 
และทำกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงเป็นตัวอักษรสีฟ้าที่ขีดเส้นใต้ 

แตะที่ข้อมูลเพื่อเปิดใช้ หรือแตะข้อมูลนั้นๆ ค้างไว้ เพื่อเลือกดูตัวเลือกอื่นๆ สำหรับตัวอย่าง ในที่อยู่ 
คุณสามารถแสดงที่ตั้งในแผนที่ หรือใช้ไปยังรายชื่อได้

ดูเอกสารแนบ
การแสดงผลไฟล์แนบของ iPad จะใช้งานได้กับรูปแบบทั่วไปที่หลากหลาย (JPEG, GIF และ TIFF) 
ซึ่งจะอยู่ในบรรทัดเดียวกับข้อความในอีเมล อีกทั้ง iPad สามารถเล่นไฟล์เสียงได้หลายรูปแบบด้วย 
เช่นกัน ได้แก่ MP3, AAC, WAV และ AIFF คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ (เช่น ไฟล์ PDF, 
webpage, text, Pages, Keynote, Numbers และเอกสารประเภท Word, Excel และ 
PowerPoint ของ Microsoft) ซึ่งแนบมากับข้อความที่คุณได้รับ
ดูไฟล์แนบ:  แตะไฟล์แนบเพื่อให้เปิดขึ้นใน Quick Look คุณอาจจำเป็นต้องรอ 
ขณะที่ทำการดาวน์โหลดก่อนการดู

เปิดไฟล์ที่แนบมา แตะเอกสารแนบค้างไว้ แล้วเลือกแอปฯ เพื่อเปิดดู ในกรณีที่ไม่มีแอปฯ ใด 
รองรบัไฟล์นั้น และไม่สามารถดูได้จาก Quick Look 
คุณสามารถดูชื่อของไฟล์นั้นได้ แต่คุณจะไม่สามารถเปิดไฟล์นั้นได้

บันทึกไฟล์แนบไปที่รูปภาพหรือวิดีโอ แตะรูปภาพหรือวิดีโอค้างไว้ แล้วแตะบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอ งานที่ถูกบันทึกจะ
ไปอยู่ในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณในส่วนของแอปฯ รูปภาพ

 Quick Look จะรองรับเอกสารชนิดต่างๆ ดังนี้:

.doc, .docx สำหรับเอกสาร Microsoft Word

.htm, .html สำหรับหน้าเว็บ

.key สำหรับเอกสาร Keynote

.numbers สำหรับเอกสาร Numbers

.pages สำหรับเอกสาร Pages

.pdf สำหรับเอกสาร Preview, Adobe Acrobat

.ppt, .pptx สำหรับเอกสาร Microsoft PowerPoint

.rtf สำหรับเอกสาร Rich Text Format

.txt สำหรับเอกสารข้อความ

.vcf ข้อมูลรายชื่อ

.xls, .xlsx สำหรับเอกสาร Microsoft Excel

การพิมพ์ข้อความและเอกสารแนบต่างๆ
คุณสามารถพิมพ์ข้อความอีเมลและไฟล์แนบที่สามารถเปิดดูได้ใน Quick Look  
พิมพ์ข้อความอีเมล:  แตะ  แล้วแตะพิมพ์

พิมพ์ภาพตามแนวบรรทัด แตะภาพค้างไว้ แล้วแตะบันทึกรูปภาพ จากนั้นเปิดรูปภาพ 
และพิมพ์รูปภาพจากอัลบั้มม้วนฟิล์ม

พิมพ์เอกสารแนบ แตะเอกสารแนบเพื่อ Quick Look จากนั้นแตะ  และแตะพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การพิมพ์” ที่หน้า 33
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การจัดการอีเมล
คุณสามารถจัดอันดับข้อความในกล่องเมล โฟลเดอร์ หรือผลลัพธ์การค้นหา คุณสามารถลบหรือ 
ทำสัญลักษณ์ข้อความที่อ่าน คุณสามารถย้ายข้อความจากกล่องเมลหรือโฟลเดอร์อันหนึ่งไปอีกอัน 
หนึ่งในบัญชีเดียวกัน หรือบัญชีที่ต่างกัน คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนชื่อกล่องเมลและโฟลเดอร์
ลบข้อความ:  เปิดข้อความและแตะ 

คุณสามารถลบข้อความจากกล่องเมลได้โดยตรง โดยเลือกไปที่หัวข้อข้อความทางซ้ายหรือขวา 
แล้วแตะลบ

ในบางบัญชีเมลจะรองรับการเก็บข้อความแทนที่การลบ ขณะคุณเก็บข้อความ ข้อความจะย้ายจาก 
กล่องนำเข้าไปยัง Mail ทั้งหมด เปิดหรือปิดการเก็บ เข้าไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน

การกู้คืนข้อความ ข้อความที่ถูกลบได้ถูกย้ายไปยังถังขยะของกล่องเมล 
ในการเปลี่ยนระยะเวลาที่ข้อความจะอยู่ในถังขยะก่อนการลบถาวร 
ให้ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะเพิ่มเติม 

ลบหรือย้ายหลายๆ ข้อความ หากดูข้อความแบบรายการ ให้แตะแก้ไข แล้วเลือกข้อความที่คุณต้องการลบ 
แล้วแตะย้ายหรือลบ

เคลื่อนย้ายข้อความไปที่กล่องเมล 
หรือโฟลเดอร์อื่น

ขณะกำลังดูข้อความ ให้แตะ  แล้วเลือกกล่องเมลหรือโฟลเดอร์

เพิ่มกล่องเมล ไปยังกล่องเมลแบบรายการ แตะแก้ไข จากนั้นแตะกล่องเมลใหม่

ลบหรือเปลี่ยนชื่อกล่องเมล ไปยังกล่องเมลแบบรายการ แตะแก้ไข จากนั้นแตะกล่องเมล ระบุชื่อใหม่หรือ 
ที่ตั้งสำหรับกล่องเมล แตะลบกล่องเมลเพื่อลบกล่องเมลและเนื้อหาทั้งหมด

ปักธงหรือทำสัญลักษณ์หลายๆ 
ข้อความที่อ่าน

หากดูข้อความแบบรายการ ให้แตะแก้ไข แล้วเลือกข้อความที่คุณต้องการ 
แล้วแตะทำสัญลักษณ์ ให้เลือกปักธงหรือทำสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
สำหรับที่อ่านแล้ว

การค้นหาอีเมล
คุณสามารถค้นหาข้อความอีเมลตามช่องถึง ช่องจาก ช่องชื่อเรื่อง และเนื้อหาของอีเมล Mail สำหรับ 
การค้นหาข้อความที่ดาวน์โหลดแล้วของกล่องเมลปัจจุบันที่เปิดอยู่ สำหรับ iCloud, Exchange 
และบางบัญชีเมลของ IMAP คุณยังสามารถค้นหาข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ได้
ค้นหาข้อความอีเมล:  เปิดกล่องเมล เลื่อนไปข้างบนสุด และป้อนข้อความลงในช่องค้นหา แตะจาก 
ถึง ชื่อเรื่อง หรือทั้งหมด เพื่อเลือกช่องใดๆ ที่ต้องการค้นหา ถ้าบัญชีเมลของคุณรองรับความสามารถ
การค้นหาข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ คุณจะสามารถค้นหาข้อความต่างๆ ได้

Mail ข้อความยังสามารถรวมถึงได้ในการค้นหาจากหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 32

บัญชีเมลและการตั้งค่า
บัญชีผู้ใช้
สำหรับการตั้งค่า Mail และบัญชีเมลของคุณ ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน 

คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี้:
iCloud Â
Microsoft Exchange Â
Gmail  Â
Yahoo!  Â
AOL  Â
Microsoft Hotmail Â
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MobileMe Â
ระบบเมลประเภท POP และประเภท IMAP อื่นๆ Â

การตั้งค่าเฉพาะที่แสดงอยู่จะขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังจะติดตั้ง ผู้ให้บริการหรือ 
ผู้ดูแลระบบสามารถให้ข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องป้อนเข้าได้
เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้:  ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เลือกบัญชีจากนั้นกำหนดการเปลี่ยน 
แปลงที่คุณต้องการ

หยุดพักใช้บัญชี ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เลือกบัญชี จากนั้นปิดบริการของบัญชีนั้นๆ 
(เช่น Mail ปฏิทินหรือโน้ต)
หากปิดบริการบัญชี iPad จะไม่แสดงหรือเชื่อมข้อมูลกับบัญชีนั้นนอกจากว่า 
คุณจะเปิดกลับมาใช้อีกครั้ง นี่จะเป็นวิธีที่ดีสำหรับหยุดพักการรับอีเมลขณะอยู่
ในช่วงพักร้อน เป็นต้น

เก็บร่างข้อความ ข้อความที่ส่ง 
และข้อความที่ลบใน iPad 

สำหรับบัญชี IMAP คุณสามารถเปลี่ยนที่ที่ข้อความเหล่านี้จะถูกจัดเก็บได้ 
ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เลือกบัญชี IMAP แล้วแตะขั้นสูง เลือกที่ตั้ง 
สำหรับกล่องข้อความร่าง กล่องข้อความส่งแล้ว หรือกล่องลบข้อความ

กำหนดระยะเวลาการลบข้อความ 
ถาวรออกจาก Mail

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะที่บัญชี แล้วแตะเพิ่มเติม แตะลบ 
จากนั้นเลือกช่วงเวลา:  ไม่เคย หรือ หลังจาก 1 วัน 1 อาทิตย์ หรือ 1 เดือน

การปรับค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะที่บัญชี โปรดถามผู้ดูแลระบบเครือข่าย
หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการตั้งค่าที่ถูกต้อง

การปรับการตั้งค่า SSL และรหัสผ่าน ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะที่บัญชี แล้วแตะเพิ่มเติม โปรดถาม 
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการตั้งค่าที่ถูกต้อง

เปิดหรือปิด จัดเก็บข้อความ ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะที่บัญชี  
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ลบบัญชี ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เลือกบัญชี จากนั้นเลื่อนลงมา และแตะลบบัญชี
อีเมล รายชื่อ ปฏิทิน และที่คั่นหน้าเว็บทั้งหมด ข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเชื่อมกับบัญชีผู้ใช้
นี้จะลบออกจาก iPad

ส่งข้อความที่ลงชื่อและเข้ารหัสไว้แล้ว ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะที่บัญชี แล้วแตะเพิ่มเติม เปิด S/MIME  
จากนั้นเลือกใบรับรองสำหรับลงชื่อและเข้ารหัสข้อความส่งออก
ในการติดตั้งใบรับรองซ่ึงต้องได้รับการกำหนดโปรไฟล์จากผู้ดูแลระบบของคุณ  
สำหรับการดาวน์โหลดใบรับรองจากผู้เผยแพร่เว็บไซต์ที่ใช้ Safari 
หรือได้รับมาจาก Mail

กำหนดการตั้งค่าให้กับ Push ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เรียกข้อมูลใหม่ Push จะส่งข้อมูลใหม่ๆ 
เมื่อ iPad ถูกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (อาจใช้ระยะเวลา) คุณอาจต้องการปิด 
Push ในการชะลอการส่งอีเมลและข้อมูลอื่นๆ เพื่อการถนอมอายุการใช้งาน 
ของแบตเตอรี่ เมื่อปิด Push ใช้การตั้งค่าเรียกข้อมูลใหม่เพื่อกำหนดว่าควรจะ
ขอเรียกดูข้อมูลบ่อยเพียงใด อย่าทำการเรยีกข้อมูลบ่อยๆ มากเกินไปเพื่ออายุ
การใช้งานที่ยาวนานของแบตเตอรี่

การตั้งค่า Mail
สำหรับการตั้งค่าที่ยืนยันให้กับทุกๆ บัญชี ให้ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน
การเปลี่ยนเสียงเล่นเมื่อเมลถูกส่งหรือรับเข้า:  ไปที่ตั้งค่า > เสียง 
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ข้อความ 6

การส่งและรับข้อความ
ใช้ iMessage และบริการ iMessage ที่อยู่ภายในให้ส่งข้อความผ่าน Wi-Fi หรือโครงข่ายโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่กับผู้ใช้ iOS 5 อื่น ข้อความนั้นจะรวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณได้เห็น 
เมื่อคนอื่นๆ กำลังป้อน และช่วยแจ้งความที่คุณได้อ่านไปแล้วอีกด้วย เพราะ iMessages 
ปรากฏบนอุปกรณ์ iOS 5 ทุกเครื่องของคุณที่ลงชื่อใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้เดียวกัน และด้วยเหตุนี้คุณ 
สามารถใช้อุปกรณ์ iOS ของคุณเริ่มสนทนา แล้วใช้อุปกรณ์เครื่องอื่นสนทนาต่อได้ iMessages 
จะถูกเข้ารหัสไว้

หมายเหตุ:  อาจมีค่าบริการข้อมูลมือถือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ส่งข้อความตัวหนังสือ:  แตะ  แล้วแตะ  และเลือกรายชื่อ ค้นหาในรายชื่อของคุณโดยป้อนชื่อ  
หรือป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ป้อนข้อความ แล้วแตะส่ง

หมายเหตุ:  ป้ายเตือน  จะปรากฏขึ้นหากไม่สามารถส่งข้อความได้ ถ้าการเตือนปรากฏขึ้นในช่อง 
ที่อยู่ ให้แน่ใจว่าคุณป้อนชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ iOS 5 อื่นๆ แล้ว 
ในบทสนทนา ให้แตะการเตือนเพื่อพยายามส่งข้อความอีกครั้ง

บทสนทนาข้อความจะบันทึกไว้ในรายการข้อความ จุดสีฟ้า  จะแสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน 
แตะบทสนทนาเพื่อดูหรือสนทนาต่อไป ข้อความส่งออกของคุณจะปรากฏเป็นสีน้ำเงินในบทสนาของ 
iMessage

แตะปุมแกไขเพื่อแกไข 
หรือสงตอการสนทนา
แตะปุมแกไขเพื่อแกไข 
หรือสงตอการสนทนา

แตะปุมเขียนเพื่อเริ่ม
การสนทนาใหม
แตะปุมเขียนเพื่อเริ่ม
การสนทนาใหม

แตะปุมแทรกสื่อเพื่อ
ใสรูปภาพหรือวิดีโอ
แตะปุมแทรกสื่อเพื่อ
ใสรูปภาพหรือวิดีโอ
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ใช้ตัวอักษรอิโมจิ ในตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด > คีย์บอร์ดนานาชาติ > เพิ่มคีย์บอร์ดใหม่ 
แล้วแตะอิโมจิเพื่อเปิดใช้งานแป้นคีย์บอร์ด สำหรับป้อนตัวอักษรอิโมจิ 
ขณะกำลังป้อนข้อความ ให้แตะ  เพื่อนำคีย์บอร์ดอิโมจิขึ้นมาใช้  
โปรดดู “การสลับคีย์บอร์ด” ที่หน้า 132

ซ่อนคีย์บอร์ด แตะ  ในมุมขวาล่าง

กลับไปบทสนทนาก่อนหน้าเพื่อ 
สนทนากันต่อ

แตะบทสนทนาในรายการข้อความ แล้วป้อนข้อความและแตะส่ง

แสดงข้อความก่อนหน้าของบทสนทนา แตะแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปด้านบนสุดของหน้าจอ  
แล้วแตะโหลดข้อความก่อน

รับ iMessages โดยใช้อีเมลอื่น ในตั้งค่า > ข้อความ > รับที่ > เพิ่มอีกหนึ่งอีเมล

ปฏิบัติตามลิงก์ในข้อความ แตะลิงก์ ลิงก์อาจจะเปิดหน้าเว็บใน Safari หรือเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยัง 
รายชื่อ เป็นต้น

ส่งต่อบทสนทนา เลือกบทสนทนา แล้วแตะ   เลือกบทสนทนาส่วนที่จะใส่รวมเข้ามา 
แล้วแตะส่งต่อ

เพิ่มใครสักคนไปยังรายการรายชื่อ 
ของคุณ หรือแบ่งปันรายชื่อ

แตะหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลในรายการข้อความ จากนั้นแตะ 

การแจ้งอื่นๆ 
เมื่อคุณได้อ่านข้อความเหล่านั้น

ไปที่ตั้งค่า > ข้อความและเปิดใช้ที่ บอกให้ทราบว่าได้อ่านแล้ว

กำหนดตัวเลือกอื่นๆ สำหรับข้อความ ไปที่ตั้งค่า > ข้อความ

จัดการแจ้งสำหรับข้อความ โปรดดู “การแจ้ง” ที่หน้า 121

ตั้งเสียงเตือนสำหรับข้อความที่ได้รับ
เข้ามา

โปรดดู “เสียง” ที่หน้า 124

การส่งข้อความให้กับกลุ่ม
กลุ่มข้อความจะให้คุณส่งข้อความให้กับผู้รับได้จำนวนหลายราย
ส่งข้อความให้กับกลุ่ม:  แตะ  แล้วป้อนผู้รับหลายๆ คน

การส่งรูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ
คุณสามารถส่งรูปภาพ วิดีโอ ที่ตั้ง ข้อมูลรายชื่อ และวอยซ์เมโมได้
ส่งรูปภาพและวิดีโอ:  แตะ 

การจำกัดขนาดของไฟล์แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่ iPad 
จะบีบอัดไฟล์แนบรูปภาพและวิดีโอ

ส่งที่ตั้ง ในแผนที่ ให้แตะ  สำหรับหาที่ตั้ง แตะแบ่งปันที่ตั้ง แล้วแตะข้อความ

ส่งข้อมูลรายชื่อ ในรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อที่ต้องการ แตะแบ่งปันรายชื่อ (ด้านล่างของโน้ต) 
แล้วแตะส่งข้อความ

บันทึกภาพหรือวิดีโอที่คุณได้รับไปที่ 
อัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ

แตะรูปภาพหรือวิดีโอ แตะ  จากนั้นแตะบันทึกรูปภาพ

คัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ แตะไฟล์ที่แนบมาค้างไว้ แล้วแตะคัดลอก

บันทึกข้อมูลรายชื่อที่คุณได้รับ แตะข้อความข้อมูลรายชื่อ แล้วแตะสร้างรายชื่อใหม่ หรือ 
"เพิ่มไปที่รายชื่อที่มีอยู่"
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การแก้ไขบทสนทนา
ถ้าหากคุณต้องการเก็บเพียงบางส่วนของบทสนทนา คุณสามารถลบส่วนบทสนทนาที่คุณไม่ต้องการ 
ทิ้งได้ คุณยังสามารถลบบทสนทนาทั้งหมดออกจากรายการข้อความ
แก้ไขบทสนทนา:  แตะแก้ไข เลือกส่วนบทสนทนาที่จะลบ แล้วแตะลบ

ล้างข้อความและไฟล์แนบทั้งหมดโดย
ไม่ลบบทสนทนา

แตะแก้ไข แล้วแตะล้างทั้งหมด

ลบบทสนทนา ปัดบทสนทนา แล้วแตะลบ

การค้นหาข้อความ
คุณสามารถค้นหาในเนื้อหาของบทสนทนาในรายการข้อความ
ค้นหาบทสนทนา:  แตะช่องค้นหา จากนั้นป้อนข้อความที่คุณกำลังดู

คุณยังสามารถค้นหาบทสนทนาจากหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 32
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กล้อง 7

เกี่ยวกับกล้อง
ถ้าคุณใช้งาน iPad 2 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้งานได้ทั้งรูปภาพและวิดีโอ ซึ่งจะมีกล้องอยู่ด้านหลัง 
และกล้องด้านหน้าสำหรับ FaceTime และถ่ายภาพตัวเอง

ดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณถายไวดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณถายไว

เริ่มและ
หยุดอัดวิดีโอ
เริ่มและ
หยุดอัดวิดีโอ

สวิตชกลอง/วิดีโอสวิตชกลอง/วิดีโอ

ถ้าเปิดบริการหาที่ตั้งในส่วนของรูปภาพและวิดีโอจะถูกระบุข้อมูลสถานที่ไว้ บางแอปฯ จะสามารถนำ
ข้อมูลนี้ไปใช้ในการแบ่งปันรูปภาพ โปรดดู “บริการหาที่ตั้ง” ที่หน้า 122

หมายเหตุ:  หากบริการหาที่ตั้งปิดขณะเปิดใช้กล้อง คุณอาจจะต้องเปิดใช้ก่อน คุณสามารถใช้กล้อง 
โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบริการหาที่ตั้ง

การถ่ายรูปภาพและวิดีโอ
ถ่ายภาพ:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์กล้อง/วิดีโอได้ตั้งเป็น  จากนั้นใช้ iPad เล็งไปที่ตำแหน่ง 
และแตะ   คุณยังสามารถถ่ายรูปภาพโดยการกดปุ่มความดัง
อัดวิดีโอ:  เลื่อนสวิตช์กล้อง/วิดีโอไปที่  แล้วแตะ  เพื่อเริ่มหรือหยุดการอัด 
หรือกดปุ่มความดังเพิ่มขึ้น
เมื่อคุณเริ่มถ่ายภาพหรือเริ่มอัดวิดีโอ iPad จะมีเสียงชัตเตอร์ดังขึ้น  
คุณสามารถควบคุมความดังด้วยปุ่มความดัง หรือสวิตซ์ด้านข้าง 

หมายเหตุ:  ในบางพื้นที่ เสียงชัตเตอร์จะไม่ถูกปิดเสียงโดยสวิตซ์ด้านข้าง
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กรอบสี่เหลี่ยมบนหน้าจอแสดงบริเวณโฟกัสของกล้องและบริเวณที่กล้องเปิดรับแสง เมื่อคุณถ่ายรูป 
บุคคล iPad (รุ่นที่ 3) จะใช้การตรวจจับใบหน้าได้ถึง 10 ใบหน้า สำหรับโฟกัสอัตโนมัติเพื่อ 
ความสมดุลของการเปิดรับแสง กรอบสี่เหลี่ยมจะปรากฏสำหรับแต่ละใบหน้าที่ถูกตรวจจับ

ซูมเข้าหรือออก จีบที่หน้าจอ (ใช้กล้องด้านหลัง ในโหมดถ่ายภาพเท่านั้น)

เปิดกรอบ แตะตัวเลือก

ตั้งค่าการสัมผัส แตะที่บุคคลหรือวัตถุบนหน้าจอ

ล็อกการสัมผัส แตะค้างไว้ที่หน้าจอจนกระทั่งกรอบสี่เหลี่ยมกระพริบ ล็อก AE 
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ การสัมผัสจะถูกล็อกไว้จนกระทั่งคุณแตะหน้าจออีกครั้ง

ถ่ายหน้าจอทั้งหมด กดปุ่มพัก/ตื่น รวมทั้งปุ่มโฮม และปล่อย  พร้อมๆ กัน  
ภาพถ่ายทั้งหน้าจอจะเพิ่มไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม 
หมายเหตุ:  บน iPad ที่ไม่มีกล้อง ภาพถ่ายทั้งหน้าจอจะถูกเพิ่มไปยัง 
อัลบั้มม้วนฟิล์มที่บันทึกไว้

การดู แบ่งปัน และพิมพ์
รูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องจะบันทึกไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม
การดูรูปภาพในอัลบั้มม้วนฟิล์ม:  ปัดจากซ้ายไปขวา หรือแตะไปที่รูปภาพย่อมุมล่างซ้ายของหน้าจอ 
คุณสามารถดูอัลบั้มม้วนฟิล์มในแอปฯ รูปภาพ
ในการถ่ายภาพหรืออัดวิดีโออื่นๆ ให้แตะเสร็จ

ถ้าคุณได้เปิดการตั้งค่า > iCloud สำหรับการกระจายภาพของ iCloud รูปภาพใหม่จะปรากฏใน 
อัลบั้มการกระจายภาพของคุณและถูกถ่ายทอดไปยังอุปกรณ์ iOS อื่นๆ 
รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย โปรดดู “การใช้ iCloud” ที่หน้า 19

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและการแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ  
โปรดดู “การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ” ที่หน้า 60 และ  
“อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ” ที่หน้า 53

แสดงหรือซ่อนแผงควบคุมขณะ 
ดูรูปภาพหรือวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

แตะที่หน้าจอ

อีเมลหรือข้อความของรูปภาพหรือ 
วิดีโอ

แตะ 

ทวีตรูปภาพ ดูรูปภาพให้เต็มหน้าจอ ให้แตะ  จากนั้นแตะทวีต สำหรับโพสต์ทวีต 
คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Twitter ของคุณก่อน ไปที่ตั้งค่า > Twitter
แตะเพิ่มที่ตั้งเพื่อใส่ที่ตั้งของคุณ

พิมพ์รูปภาพ: แตะ   โปรดดู “การพิมพ์เอกสาร” ที่หน้า 33

ลบรูปภาพหรือวิดีโอ แตะ 

การแก้ไขรูปภาพ
คุณสามารถหมุน ปรับปรุง ลบตาแดง และครอบตัดรูปภาพได้ การปรับปรุงคุณภาพให้กับทุกภาพถ่าย 
ให้มืดหรือสว่าง ความอิ่มสี และอื่นๆ

ครอบตัดครอบตัดปรับความอิ่มสีอัตโนมัติปรับความอิ่มสีอัตโนมัติ

หมุนหมุน ลบตาแดงลบตาแดง

แก้ไขรูปภาพ:  ขณะดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะแก้ไขจากนั้นเลือกเครื่องมือ
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ด้วยเครื่องมือลบตาแดง ให้แตะตาแต่ละข้างเพื่อระบุ ในการครอบตัด ลากมุมของกรอบ 
และลากรูปภาพเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง จากนั้นแตะครอบตัด คุณยังสามารถแตะปุ่มอัตราสัดส่วน 
เมื่อครอบตัดวิดีโอ สำหรับกำหนดขอบเขตที่เหมาะสม

การตัดต่อวิดีโอ
คุณสามารถตัดต่อเฟรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบของวิดีโอที่คุณอัด หรือวิดีโออื่นๆ ในอัลบั้มม้วนฟิล์ม 
คุณสามารถแทนที่วิดีโอต้นฉบับ หรือบันทึกที่ตัดต่อแล้วเป็นคลิปวิดีโอใหม่
ตัดต่อวิดีโอ:  ขณะที่กำลังดูวิดีโอ ให้แตะที่หน้าจอเพื่อเรียกแถบควบคุม ลากปลายข้างใดข้างหนึ่งของ
กรอบเฟรมภาพนิ่งที่อยู่ด้านบนของวิดีโอ แล้วแตะตัดต่อ

ข้อสำคัญ:  หากคุณเลือกตัดต่อต้นฉบับ เฟรมที่โดนตัดออกไปจะถูกลบออกไปโดยถาวรจากวิดีโอ 
ต้นฉบับ หากคุณเลือก “บันทึกเป็นคลิปใหม่” คลิปวิดีโอใหม่จะบันทึกไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์มโดยไม่มี 
ผลกระทบใดๆ กับวิดีโอต้นฉบับ

อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องไปที่แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้งานรูปภาพบน 
คอมพิวเตอร์ของคุณได้ เช่น iPhoto บน Mac เป็นต้น
อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ:  เชื่อมต่อ iPad ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
เคเบิล USB สำหรับต่อแท่นวาง
 Â Mac:  เลือกรูปถ่ายและวิดีโอที่คุณต้องการ และคลิกปุ่ม Import หรือปุ่ม Download ใน iPhoto 

หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ใช้งานรูปภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 Â PC:  ปฏิบัติตามคำสั่งที่มากับแอปพลิเคชั่นรูปภาพของคุณ

หากต้องการลบภาพหรือวิดีโอออกจาก iPad เมื่อคุณอัปโหลดไปที่คอมพิวเตอร์แล้ว ภาพทั้งหมดจะ 
ถูกลบออกจากอัลบั้มม้วนฟิล์ม คุณสามารถใช้บานหน้าต่างค่าติดตั้งของ Photos ใน iTunes เพื่อ 
เชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอกับแอปฯ รูปภาพบน iPad (วิดีโอสามารถเชื่อมข้อมูลได้เฉพาะเครื่อง 
Mac เท่านั้น) โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 20

กระจายภาพ
สำหรับกระจายภาพเป็นคุณสมบัติหนึ่งของ iCloud โดยรูปภาพที่คุณถ่ายบน iPad จะถูกอัปโหลด 
ไปยัง iCloud อัตโนมัติและใส่ลงบนทุกๆ อุปกรณ์ของคุณที่ได้เปิดใช้งานกระจายภาพไว้ 
รูปภาพที่อัปโหลดไปยัง iCloud จากอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์อื่นๆ จะถูกใส่ในอัลบั้มกระจายภาพบน 
iPad โปรดดู “การใช้ iCloud” ที่หน้า 19
เปิดการกระจายภาพ:  ไปที่ตั้งค่า > iCloud > การกระจายภาพ

รูปภาพใหม่ที่คุณถ่ายจะถูกอัปโหลดไปยังกระจายภาพของคุณเมื่อคุณออกจากแอปฯ กล้องและ iPad 
เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi รูปภาพอื่นๆ ใดจะเพิ่มไปยังม้วนฟิล์มที่มีรูปภาพที่ดาวน์โหลด 
จากอีเมลและเนื้อหาข้อความ รูปภาพที่บันทึกจากหน้าเว็บ Photo Booth 
และภาพถ่ายหน้าจออยู่ด้วย อีกทั้งยังถูกอัปโหลดไปยังกระจายภาพของคุณและใส่ลงบนอุปกรณ์อื่นๆ 
การกระจายภาพสามารถแบ่งปันได้ถึง 1000 ภาพล่าสุดของคุณไปยังอุปกรณ์ iOS คอมพิวเตอร์ของ
คุณสามารถเก็บรูปภาพกระจายภาพของคุณทั้งหมดอย่างถาวรได้

บันทึกรูปภาพไปยัง iPad 
จากกระจายภาพ

ในอัลบั้มกระจายภาพของคุณ ให้แตะ  เลือกรูปภาพที่คุณต้องการบันทึก 
จากนั้นแตะบันทึก

ลบรูปภาพจาก iCloud ในอัลบั้มกระจายภาพ เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 

ลบหลายๆ รูปภาพจาก iCloud ในอัลบั้มกระจายภาพของคุณ ให้แตะ  เลือกรูปภาพที่คุณต้องการลบ 
จากนั้นแตะลบ
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หมายเหตุ:  สำหรับลบรูปภาพจากกระจายภาพ คุณจำเป็นต้องใช้ iOS 5.1 หรือใหม่กว่าบน iPad 
และทุกๆ อุปกรณ์ iOS ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู support.apple.com/kb/HT4486

ถึงแม้ว่ารูปภาพที่ลบนั้นจะถูกลบออกจากกระจายภาพบนอุปกรณ์ของคุณ แต่ต้นฉบับนั้นยังคงอยู่ใน 
อัลบั้มม้วนฟิล์ม (หรือรูปภาพบันทึก) บนอุปกรณ์ที่ถ่ายรูปภาพนั้นมา
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FaceTime 8

เกี่ยวกับ FaceTime
FaceTime จะให้คุณโทรผ่านจอภาพแบบเห็นหน้ากันได้ผ่านทาง Wi-Fi ใช้กล้องด้านหน้าเพื่อพูดคุย 
แบบเห็นหน้ากัน หรือกล้องด้านหลังเพื่อแบ่งปันสิ่งรอบตัวที่คุณเห็น

ในการใช้งาน FaceTime คุณจำเป็นต้องใช้ iPad 2 หรือใหม่กว่า และการเชื่อมอินเทอร์เน็ตผ่าน 
Wi-Fi โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 124 บุคคลที่คุณโทรหาด้วยต้องใช้อุปกรณ์ iOS 
หรือคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้กับ FaceTime 

หมายเหตุ:  FaceTime อาจไม่มีในทุกพื้นที่

ลากรูปภาพไปที่
มุมไหนก็ได
ลากรูปภาพไปที่
มุมไหนก็ได

สลับกลอง สลับกลอง 

ปดเสียง (คุณสามารถไดยินเสียง
และเห็นปรกติ 
แตผูที่โทรหาสามารถมองเห็นคุณ
แตจะไมไดยินเสียง) 

ปดเสียง (คุณสามารถไดยินเสียง
และเห็นปรกติ 
แตผูที่โทรหาสามารถมองเห็นคุณ
แตจะไมไดยินเสียง) 

โทรออกด้วย FaceTime
ในการโทรออกด้วย FaceTime ให้เปิดแอปฯ FaceTime แล้วเลือกบุคคลจากรายชื่อ ชื่นชอบ 
หรือรายการโทรล่าสุดต่างๆ เหล่านี้ของคุณ
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เมื่อคุณเปิด FaceTime คุณอาจจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID หรืออาจจะต้องสร้างบัญชีใหม่ 
เพื่อใช้งาน
โทรออกด้วยรายชื่อ:  แตะรายชื่อ เลือกชื่อ แล้วแตะอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่พวกเขาใช้สำหรับ 
FaceTime การโทรออกด้วย FaceTime จะต้องถูกเปิดใช้งาน โดยไปที่ตั้งค่า > FaceTime

โทรเบอร์ล่าสุดอีกครั้ง แตะ ล่าสุด จากนั้นเลือกโทรจากรายการ

เพิ่มไปยังชื่นชอบ แตะชื่นชอบ จากนั้นแตะ  เลือกรายชื่อ และเลือกหมายเลขโทรศัพท์ 
หรืออีเมลที่พวกเขาใช้สำหรับ FaceTime

โทรจากรายการชื่นชอบ แตะชื่นชอบ แล้วแตะชื่อในรายการ

เพิ่มรายชื่อ แตะรายชื่อ จากนั้นแตะ 
กรณีรายชื่ออยู่นอกเขตภูมิภาคของคุณ  
ให้แน่ใจว่าได้ป้อนหมายเลขอย่างสมบูรณ์ ซึ่งรวมทั้งรหัสประเทศและรหัสพื้นที่

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ FaceTime ไปที่ตั้งค่า > FaceTime

ขณะที่ทำการโทรออกด้วย FaceTime
ในขณะที่สนทนาอยู่ใน FaceTime คุณสามารถสลับหน้ากล้อง หันแนวกล้อง iPad 
ปิดไมโครโฟนไม่ให้รับเสียง เลื่อนกรอบภาพเล็กของคุณที่อยู่ในหน้าจอ เปิดใช้งานแอปฯ อื่นๆ 
และวางสายโทรได้

สลับระหว่างกล้องด้านหน้ากับ 
ด้านหลัง

แตะ 

การเปลี่ยนแนวของ iPad หมุน iPad ภาพที่เพื่อนคุณเห็นก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย
ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนตามแนวที่คุณไม่ต้องการ ให้ล็อกการเปลี่ยนแนว 
iPad โปรดดู “การดูในแนวตั้งหรือแนวนอน” ที่หน้า 15

ปิดเสียงโทร แตะ  เพื่อนของคุณยังคงสามารถเห็นคุณได้อยู่ และคุณก็ยังคงเห็นและ 
ได้ยินเสียงเพื่อนของคุณ

เลื่อนกรอบภาพเล็กของคุณบนหน้าจอ ลากหน้าต่างเล็กนั้นไปที่มุมใดๆ ก็ได้

ใช้แอปฯ อื่นๆ ระหว่างการใช้สาย กดปุ่มโฮม  จากนั้นแตะไอคอนแอปฯ คุณยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนของคุณ
ได้ แต่คุณจะไม่เห็นหน้าซึ่งกันและกัน ในการกลับไปที่สายโทรศัพท์  
ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

วางสายโทร แตะ 
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Photo Booth 9

เกี่ยวกับ Photo Booth
ถ้าคุณใช้งาน iPad 2 หรือใหม่กว่า จะช่วยให้การถ่ายภาพโดยใช้ Photo Booth 
เป็นไปด้วยความง่ายดาย ทำให้ภาพถ่ายของคุณดูน่าทึ่งขึ้นโดยใส่ลูกเล่นขณะที่คุณถ่ายภาพ  
Photo Booth ทำงานได้กับทั้งกล้องด้านหน้าและด้านหลัง 

การเลือกลูกเล่น 
คุณสามารถเลือกลูกเล่นใส่ให้กับภาพก่อนที่คุณจะถ่ายภาพ 
เลือกลูกเล่น:  แตะ  จากนั้นเลือกลูกเล่นที่คุณต้องการ
บิดภาพให้เบี้ยว:  หากคุณเลือกลูกเล่นบิดให้เบี้ยว ให้ลากนิ้วไปตามหน้าจอเพื่อบิดให้เบี้ยวได้หลาย 
แบบ คุณยังสามารถใช้การจีบนิ้ว ปัด หรือหมุนภาพเพื่อเปลี่ยนการบิดเบี้ยวได้

การถ่ายภาพ 
ในการถ่ายภาพของ Photo Booth เพียงแค่หันหน้ากล้องของ iPad และแตะ
ถ่ายภาพ:  เล็ง iPad และแตะ 

เมื่อคุณถ่ายภาพ iPad จะส่งเสียงของชัตเตอร์ คุณสามารถใช้ปุ่มความดังด้านข้างของ iPad  
ในการบังคับความดังของเสียงชัตเตอร์ คุณจะไม่ได้ยินเสียงหากคุณตั้งสวิตช์ด้านข้างไปที่เงียบ 
โปรดดู “ปุ่มต่างๆ” ที่หน้า 10
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หมายเหตุ:  กรณีในบางภูมิภาค เสียงประกอบต่างๆ จะดังขึ้นถึงแม้ว่าสวิตซ์ด้านข้างจะถูกตั้งไว้ที่เงียบ
สลับระหว่างกล้องด้านหน้ากับด้านหลัง:  แตะ  ที่ด้านล่างของหน้าจอ
ตรวจดูภาพที่คุณเพิ่งจะถ่าย:  แตะรูปภาพย่อของภาพถ่ายล่าสุดของคุณ  
ปัดซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปภาพย่ออื่นๆ 
หากคุณไม่เห็นแถบควบคุม แตะที่หน้าจอเพื่อเรียกแถบควบคุม
ลบรูปภาพ:  เลือกรูปย่อ แล้วแตะ 
จัดรูปภาพ:  แตะรูปย่อหนึ่งรูปหรือมากกว่า แตะ  จากนั้นแตะอีเมล คัดลอกหรือลบ

การดูและแบ่งปันรูปภาพ
รูปภาพที่คุณถ่ายด้วย Photo Booth จะบันทึกไว้ในอัลบั้มม้วนฟิล์มของ iPad
ดูรูปภาพในอัลบั้มม้วนฟิล์ม:  ในรูปภาพ ให้แตะอัลบั้มม้วนฟิล์ม ในการพลิกดูรูปภาพต่างๆ 
ให้แตะปุ่มซ้ายหรือขวา หรือปัดซ้ายหรือขวา โปรดดู “การดูรูปภาพและชมวิดีโอ” ที่หน้า 59

คุณสามารถใช้ Mail เพื่อส่งรูปภาพของ Photo Booth ในข้อความอีเมลได้
อีเมลรูปภาพ:  แตะรูปภาพย่อเพื่อเลือกภาพนั้น หรือแตะรูปภาพย่ออื่นเพื่อเลือกหลายๆ ภาพ  
แตะ  จากนั้นเลือกปุ่มอีเมลที่ด้านล่างของหน้าจอ 

Mail จะเปิดขึ้นและสร้างข้อความใหม่พร้อมกับแนบรูปภาพนั้นเข้าด้วย

การอัปโหลดรูปภาพไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
อัปโหลดรูปภาพที่คุณถ่ายด้วย Photo Booth ไปที่แอปพลิเคชั่นรูปภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 
เช่น iPhoto บนเครื่อง Mac เป็นต้น
อัปโหลดรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ:  เชื่อมต่อ iPad ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล 
USB สำหรับขั้วต่อแท่นวาง
 Â Mac:  เลือกรูปภาพเพื่ออัปโหลด แล้วคลิกปุ่ม Import หรือปุ่ม Download ของ iPhoto  

หรือของแอปพลิเคชั่นรูปภาพอื่นที่รองรับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 Â PC:  ปฏิบัติตามคำสั่งที่มากับแอปพลิเคชั่นรูปภาพของคุณ

หากต้องการลบภาพออกจาก iPad เมื่อคุณอัปโหลดไปที่คอมพิวเตอร์แล้ว ภาพทั้งหมดจะถูกลบออก 
จากอัลบั้มม้วนฟิล์ม คุณสามารถใช้บานหน้าต่างการตั้งค่าสำหรับ Photos ของ iTunes เพื่อเชื่อม 
ข้อมูลรูปภาพไปที่แอปฯ รูปภาพบน iPad
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รูปภาพ 10

การดูรูปภาพและชมวิดีโอ
แอปฯ รูปภาพจะช่วยให้คุณดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายไว้หรือเชื่อมข้อมูลไปยัง iPad :

อัลบั้มม้วนฟิล์มจะประกอบด้วยภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องภายในเครื่อง หรือที่บันทึกมาจากอีเมล  Â
เนื้อหาข้อความ หน้าเว็บ หรือภาพถ่ายหน้าจอ
อัลบั้มกระจายภาพ จะประกอบด้วยรูปภาพที่กระจายมาจาก iCloud   Â
(โปรดดู “กระจายภาพ” ที่หน้า 53)
อัลบั้มล่าสุดที่นำเข้ามาจะประกอบด้วยรูปภาพและวิดีโอที่ถูกนำเข้าจากกล้องดิจิตอล อุปกรณ์ iOS  Â
หรือการ์ดหน่วยความจำแบบ SD (โปรดดู “นำเข้ารูปภาพและวิดีโอ” ที่หน้า 61) 
คลังรูปภาพและอัลบั้มอื่นที่เชื่อมข้อมูลมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ   Â
(โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 20)

หมายเหตุ:  บน iPad ที่ไม่มีกล้อง ม้วนอัลบั้มฟิล์มจะถูกเรียกว่ารูปภาพบันทึก

แตะรูปภาพเพื่อดู แตะรูปภาพเพื่อดู 

แกไขรูปภาพแกไขรูปภาพ เลนสไลดโชวเลนสไลดโชว

ลบรูปภาพลบรูปภาพ

แสดงสไลดโชวไปยัง 
HDTV โดย AirPlay
แสดงสไลดโชวไปยัง 
HDTV โดย AirPlay

แบงปนรูปภาพ 
ใชในรายชื่อ 
ใชเปนพื้นหลังหรือพิมพ

แบงปนรูปภาพ 
ใชในรายชื่อ 
ใชเปนพื้นหลังหรือพิมพ

แตะหนาจอเพื่อแสดง
แผงควบคุม
แตะหนาจอเพื่อแสดง
แผงควบคุม

ดูรูปภาพและวิดีโอ:  แตะที่ปุ่มหนึ่งปุ่มใดบนหน้าจอ สำหรับตัวอย่าง ให้แตะอัลบั้ม 
จากนั้นแตะอัลบั้มเพื่อดูรูปย่อ แตะรูปย่อเพื่อดูรูปภาพหรือวิดีโอแบบเต็มจอ
คุณยังสามารถจีบนิ้วเพื่อเปิดหรือปิดอัลบั้ม ดูรูปภาพหรือวิดีโอแบบเต็มจอ หรือกลับไปยังมุมมองรูปย่อ
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อัลบั้มที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iPhoto 8.0 (iLife ’09) หรือใหม่กว่า หรือกับ Aperture v3.0.2 
หรือใหม่กว่า สามารถดูได้ตามกิจกรรมหรือใบหน้า คุณยังสามารถดูรูปได้ตามที่ตั้งหากถ่ายด้วย 
กล้องที่รองรับการแท็กด้วยจุดพิกัดภูมิศาสตร์

แสดงหรือซ่อนแถบควบคุม แตะรูปภาพหรือวิดีโอที่แสดงเต็มหน้าจอ

ดูรูปภาพหรือชมวิดีโอก่อนหน้านี้ 
หรือถัดไป

ปัดซ้ายหรือขวา

ซูมเข้าหรือออก แตะสองครั้ง หรือจีบนิ้ว

เลื่อนดูรูปภาพส่วนอื่น ลากรูปภาพนั้น

เล่นวิดีโอ แตะ  ที่ตรงกลางของหน้าจอ

ฉายวิดีโอไปที่ HDTV โปรดดู “การใช้ AirPlay” ที่หน้า 37

แก้ไขรูปภาพหรือตัดต่อวิดีโอ โปรดดู “การแก้ไขรูปภาพ” หรือ “การตัดต่อวิดีโอ” ที่หน้า 53

การดูสไลด์โชว์
ดูสไลด์โชว์:  แตะสไลด์โชว์ เลือกตัวเลือกของสไลด์โชว์ แล้วแตะเริ่มต้นเล่นสไลด์โชว์

ฉายสไลด์โชว์ไปที่ HDTV โปรดดู “การใช้ AirPlay” ที่หน้า 37

หยุดสไลด์โชว์ แตะที่หน้าจอ

ตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ ไปที่ตั้งค่า > รูปภาพ

การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถสร้าง เปล่ียนช่ือ และลบอัลบ้ัมใน iPad เพ่ือช่วยให้คุณจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณ
สร้างอัลบั้ม:  ขณะที่ดูอัลบั้ม ให้แตะแก้ไข แล้วแตะเพิ่ม เลือกรูปภาพเพื่อเพิ่มเข้าในอัลบั้มใหม่ 
แล้วแตะเสร็จ

หมายเหตุ:  อัลบั้มที่ถูกสร้างบน iPad ไม่สามารถเชื่อมข้อมูลกลับไปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม แตะแก้ไข แล้วเลือกอัลบั้ม

จัดเรียงอัลบั้ม แตะแก้ไข แล้วลาก  ขึ้นหรือลง

ลบอัลบั้ม แตะแก้ไข แล้วแตะ 

การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ
ส่งรูปภาพหรือวิดีโอในข้อความอีเมล ข้อความ หรือ ทวิต:  เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ  
ถ้าคุณไม่พบ  ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบควบคุม
การใช้ทวีต คุณต้องลงทะเบียนใช้งานบัญชี Twitter ไปที่ตั้งค่า > Twitter

การจำกัดขนาดของไฟล์แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่ iPad 
จะบีบอัดไฟล์แนบรูปภาพและวิดีโอ

ส่งรูปภาพหรือวิดีโอหลายจำนวน ขณะกำลังดูรูปย่อ ให้แตะ  เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะแบ่งปัน

คัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ แตะ  แล้วแตะคัดลอก

คัดลอกรูปภาพและวิดีโอหลายจำนวน แตะ  เลือกรูปภาพและวิดีโอ แล้วแตะคัดลอก

วางรูปภาพหรือวิดีโอในข้อความอีเมล
หรือข้อความ

แตะบริเวณที่คุณต้องการวางรูปหรือวิดีโอค้างไว้ แล้วแตะวาง
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บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอจากข้อความ 
อีเมล

แตะเพื่อดาวน์โหลดรายการนั้นหากจำเป็น แตะรูปภาพหรือแตะวิดีโอค้างไว้ 
แล้วแตะบันทึก

บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอจากข้อความ แตะรูปภาพในการสนทนา แตะ  แล้วแตะบันทึก

บันทึกรูปภาพจากหน้าเว็บ แตะรูปภาพค้างไว้ แล้วแตะบันทึกรูปภาพ

รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับ หรือคุณบันทึกจากหน้าเว็บจะถูกบันทึกไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ 
(หรืออยู่ที่รูปภาพบันทึกบน iPad ที่ไม่มีกล้อง)

การพิมพ์รูปภาพต่างๆ
พิมพ์รูปภาพ:  แตะ  แล้วแตะพิมพ์
พิมพ์รูปภาพหลายๆ รูป:  ขณะที่ดูอัลบั้มรูปภาพอยู่ ให้แตะ   เลือกรูปภาพต่างๆ 
ที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วแตะพิมพ์ 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การพิมพ์” ที่หน้า 33

เปิดใช้กรอบรูปภาพ
ขณะที่ iPad ล็อกอยู่ คุณสามารถแสดงสไลด์โชว์ของทั้งหมดได้ หรืออัลบั้มที่เลือกไว้ ของรูปภาพคุณ 
เปิดใช้กรอบรูปภาพ:  กดปุ่มพัก/ปลุกเพื่อล็อก iPad ให้กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหน้าจอ จากนั้นแตะ 

พักสไลด์โชว์ แตะหน้าจอ

หยุดสไลด์โชว์ แตะที่สไลด์โชว์ จากนั้นแตะ 

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับกรอบรูปภาพ ไปที่ตั้งค่า > กรอบรูปภาพ

ปิดกรอบรูปภาพ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน

นำเข้ารูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถใช้ชุดต่อกล้อง (ขายแยกต่างหาก) กับ iPad เพื่อนำภาพและวิดีโอเข้าโดยตรงจาก 
กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ iOS อื่นๆ หรือจากการ์ดหน่วยความจำแบบ SD

นำรูปภาพเข้า:
 1 เสียบเครื่องอ่านการ์ด SD หรือขั้วต่อกล้อง ซึ่งมาพร้อมกับชุดต่อกล้องกับ iPad 

เข้ากับช่องต่อแท่นวางของ iPad
 Â ในการเชื่อมต่อกล้องหรืออุปกรณ์ iOS:  ใช้สายเคเบิล USB ที่มากับกล้องหรืออุปกรณ์ iOS  

และต่อเข้ากับช่อง USB ของขั้วต่อกล้อง หากคุณใช้อุปกรณ์ iOS ให้แน่ใจว่า 
เครื่องเปิดอยู่และไม่ล็อก ในการต่อกล้อง ให้แน่ใจว่ากล้องเปิดอยู่ และอยู่ในโหมดถ่ายโอน 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับกล้อง

 Â ในการใช้การ์ดหน่วยความจำแบบ SD:  การใส่การ์ดในช่องบนตัวอ่านการ์ดแบบ SD  
อย่าใช้แรงฝืนดันการ์ดให้เข้าในช่อง ซึ่งการ์ดเข้าได้เฉพาะทางเดียว

กรณีข้อมูลเพิ่ม โปรดดูเอกสารชุดเชื่อมต่อกล้องสำหรับ iPad
 2 ปลดล็อก iPad
 3 แอปฯ รูปภาพจะเปิดขึ้นและแสดงภาพและวิดีโอที่พร้อมให้นำเข้าได้
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 4 เลือกภาพและวิดีโอที่คุณต้องการนำเข้า
 Â ในการนำเข้ารายการทั้งหมด:  แตะนำเข้าทั้งหมด
 Â ในการนำเข้าบางรายการ:  ให้แตะรายการที่คุณต้องการนำเข้า  

(รูปเครื่องหมายถูกจะปรากฏบนแต่ละรายการ) แล้วแตะนำเข้า และเลือกนำเข้าที่เลือกไว้
 5 หลังจากนำเข้ารูปภาพแล้ว คุณสามารถเก็บหรือลบรูปภาพและวิดีโอบนการ์ด กล้อง  

หรืออุปกรณ์ iOS ได้
 6 ถอดเครื่องอ่านการ์ด SD หรือขั้วต่อกล้องออก

ในการดูภาพเหล่านั้น ให้มองหาในอัลบั้มนำเข้าล่าสุด กิจกรรมใหม่จะประกอบด้วยภาพทั้งหมดที่ได้ 
เลือกไว้เพื่อนำเข้า 
ในการโอนถ่ายภาพไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ต่อ iPad กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ  
และนำภาพเข้าด้วยแอปพลิเคชั่นรูปภาพ เช่น iPhoto หรือ Adobe Elements เป็นต้น
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วิดีโอ 11

เกี่ยวกับวิดีโอ
คุณสามารถใช้ iPad เพื่อดูภาพยนตร์ วิดีโอเพลง พ็อดคาสท์วิดีโอ และทีวีโชว์หากมีบริการในพื้นที่ 
ของคุณ iPad ยังรองรับคุณสมบัติพิเศษ เช่น บท คำบรรยาย ระบบเสียงอื่น และคำบรรยายภาพ 
เป็นต้น

คุณสามารถเช่าหรือซื้อวิดีโอจาก iTunes Store และคุณสามารถใช้สายเคเบิลวิดีโอเพื่อชมวิดีโอบน
ทีวีหรือเครื่องฉายภาพได้ หากคุณมี Apple TV คุณสามารถใช้ AirPlay เพื่อชมวิดีโอบนทีวีได้อย่าง
ไร้สาย

การเล่นวิดีโอ
เล่นวิดีโอ:  แตะวิดีโอ แล้วแตะประเภทของวิดีโอ เช่น ภาพยนตร์ แตะวิดีโอที่คุณต้องการดู 
ถ้าวิดีโอนั้นมีหลายบท ให้แตะบท และจากนั้นแตะชื่อบทหรือแตะ 

Cars 2 © Disney/Pixar Cars 2 © Disney/Pixar 

ลากเพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลังลากเพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลัง

แตะวิดีโอเพื่อ
แสดงหรือ
ซอนแผงควบคุม

แตะวิดีโอเพื่อ
แสดงหรือ
ซอนแผงควบคุม

ดูวิดีโอบนทีวีดวย 
Apple TV
ดูวิดีโอบนทีวีดวย 
Apple TV

ลากเพื่อปรับ
ความดังเสียง
ลากเพื่อปรับ
ความดังเสียง

แสดงหรือซ่อนแถบควบคุม ในระหว่างวิดีโอเล่นอยู่ ให้แตะหน้าจอเพื่อให้แถบควบคุมปรากฏขึ้น

ปรับความดัง ลากแถบความดัง หรือใช้ปุ่มความดังด้านข้าง หรือปุ่มความดังบนหูฟังของ 
iPad

ดูแบบจอกว้าง หมุน iPad

ปรับขนาดวิดีโอให้เต็มหน้าจอหรือ 
เข้ากับหน้าจอ

แตะที่หน้าจอสองครั้ง หรือแตะ  เพื่อทำให้วิดีโอเต็มหน้าจอ หรือ  
เพื่อทำให้วิดีโอเข้ากับหน้าจอ
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หยุดหรือเล่นต่อ แตะ  หรือ  หรือกดปุ่มตรงกลาง (หรือปุ่มทำงานแบบเดียวกัน) บนชุดหูฟัง
ที่ใช้งานด้วยกันได้

เริ่มอีกครั้งจากเริ่มต้น ถ้าวิดีโอประกอบด้วยหลายๆ บท ลากปุ่มตำแหน่งเล่นบนแถบเลื่อนไปทางซ้าย 
ถ้าไม่พบบทใดๆ ให้แตะ  ถ้าคุณได้ดูวิดีโอน้อยกว่า 5 วินาที วิดีโอก่อนหน้า
นั้นในคลังของคุณจะถูกเปิดเล่นแทน

ข้ามไปบทเฉพาะ แตะเสร็จ แตะบท จากนั้นเลือกบทที่ต้องการ (อาจไม่มีบริการตลอด)

ข้ามไปบทถัดไป แตะ  หรือกดปุ่มกลาง (หรือปุ่มทำงานแบบเดียวกัน) บนชุดหูฟังที่ใช้งาน 
ด้วยกันได้โดยกดสองครั้งอย่างเรว็ (อาจไม่มีบริการตลอด)

ข้ามไปบทก่อนหน้า แตะ  หรือกดปุ่มกลาง (หรือปุ่มทำงานแบบเดียวกัน) บนชุดหูฟังที่ใช้งาน 
ด้วยกันได้โดยกดสามครั้งอย่างเรว็ ถ้าคุณได้ดูวิดีโอน้อยกว่า 5 วินาที  
วิดีโอก่อนหน้านั้นในคลังของคุณจะถูกเปิดเล่นแทน (อาจไม่มีบริการตลอด)

กรอกลับหรือกรอไปข้างหน้าอย่างเรว็ แตะ  หรือ  ค้างไว้

ข้ามไปที่ช่วงใดช่วงหนึ่งของวิดีโอ ลากหัวเล่นไปตามแถบเลื่อน ลากนิ้วของคุณลงเพื่อปรับความเร็วเลื่อนจากเร็ว
ไปช้า

เลิกชมวิดีโอ แตะเสร็จ

เล่นวิดีโอบน Apple TV โดยใช้ 
AirPlay

แตะ  และเลือก Apple TV โปรดดู “การชมวิดีโอบนทีวี” ที่หน้า 64

เลือกภาษาเสียงพูดอื่นๆ แตะ  จากนั้นเลือกภาษาจากรายการเสียง (อาจไม่มีบริการตลอด)

แสดงหรือซ่อนคำบรรยาย แตะ  จากนั้นเลือกภาษา หรือปิด จากรายการคำบรรยาย 
(อาจไม่มีบริการตลอด)

แสดงหรือซ่อนคำบรรยายภาพ ไปที่ตั้งค่า > วิดีโอ (อาจไม่มีบริการตลอด)

การดูภาพยนตร์เช่า
คุณสามารถเช่าภาพยนตร์ในรูปแบบความละเอียดมาตรฐานหรือแบบ HD จาก iTunes Store  
และชมภาพยนตร์เหล่านั้นบน iPad คุณสามารถดาวน์โหลดวิดีโอที่เคยเช่าไปยัง iPad 
หรือถ่ายโอนไปยัง iPad ได้จาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ (ภาพยนตร์สำหรับเช่าอาจไม่มีให้บริการ 
ทุกพื้นที่)

ต้องดาวน์โหลดภาพยนตร์ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะสามารถชมได้ คุณสามารถพักการดาวน์โหลด 
และให้ดาวน์โหลดต่อได้ในภายหลัง ภาพยนตร์เช่าจะหมดเวลาให้เช่าตามจำนวนวัน และหากคุณ 
เริ่มต้นดูภาพยนตร์ คุณก็จะมีระยะเวลาจำกัดเพื่อชมภาพยนตร์นั้นให้จบ หากถึงกำหนดเวลาเช่า  
ภาพยนตร์นั้นจะถูกลบออกอย่างอัตโนมัติ ก่อนทำการเช่าภาพยนตร์ ให้เช็คกำหนดเวลาเช่าจาก 
iTunes Store
ชมภาพยนตร์เช่า:  แตะ Movies จากนั้นเลือกวิดีโอที่คุณต้องการดู และเลือกบทที่ต้องการ    
ถ้าคุณไม่สามารถดูวิดีโอในรายการของคุณได้ อาจมาจากวิดีโอนั้นกำลังดาวน์โหลดอยู่ก็ได้
การถ่ายโอนภาพยนตร์ที่เช่าไปยัง iPad:  เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือก iPad 
ในแถบด้านข้างของ iTunes ให้คลิกเลือก Movies และเลือกภาพยนตร์ที่เช่ามาที่คุณต้องการจะถ่าย 
โอน เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถถ่ายโอนภาพยนตร์เช่าจาก 
iPad ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

การชมวิดีโอบนทีวี
คุณสามารถชมวิดีโอจากทีวีของคุณแบบไร้สายได้ โดยใช้ AirPlay และ Apple TV หรือเชื่อมต่อ iPad 
ไปยังทีวีของคุณ โดยใช้สายเคเบิลดังต่อไปนี้:

อะแดปเตอร์ AV แบบดิจิตอลของ Apple และสายเคเบิล HDMI Â
สายเคเบิล AV แบบคอมโพเนนต์ของ Apple Â
สายเคเบิล AV แบบคอมโพสิตของ Apple Â
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อะแดปเตอร์ VGA ของ Apple และสายเคเบิล VGA Â

สายเคเบิลต่างๆ ของ Apple มีขายในหลายๆ ประเทศ ไปยัง www.apple.com/th/store 
หรือสอบถามกับตัวแทนจำหน่ายของ Apple
การชมวิดีโอโดยใช้ AirPlay:  เริ่มเล่นวิดีโอ จากนั้นแตะ  และเลือก Apple TV 
ของคุณจากรายการอุปกรณ์ของ AirPlay ถ้า  ไม่ปรากฏหรือคุณไม่เห็น Apple TV ในรายการ 
ของ AirPlay ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับ iPad แล้ว 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การใช้ AirPlay” ที่หน้า 37

หากวิดีโอกำลังเล่นอยู่ คุณสามารถให้วิดีโอเลิกเล่น และใช้แอปฯ อื่นได้ สำหรับกลับไปเล่นยัง iPad 
ให้แตะ  และเลือก iPad
การชมวิดีโอโดยใช้สายเคเบิล:  ใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อกับ iPad ไปยังทีวีหรือตัวรับสัญญาณ AV 
และเลือกนำเข้าแบบสอดคล้อง

เชื่อมต่อโดยใช้อะแดปเตอร์ AV 
แบบดิจิตอลของ Apple

ต่ออะแดปเตอร์ AV แบบดิจิตอลของ Apple ไปยังฐานต่อ iPad 
การใช้สายเคเบิล HDMI ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI ของอะแดปเตอร์ไปยังทีวี 
หรือตัวรับสัญญาณ สำหรับรักษาสถานะการชาร์จของ iPad ขณะชมวิดีโอ 
ให้ใช้ขั้วต่อแท่นวางกับสายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต 30 พิน 
ของอะแดปเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรืออะแดปเตอร์ไฟ iPad แบบ USB

เชื่อมต่อการใช้สายเคเบิล AV ใช้สายเคเบิลคอมโพแนนต์ AV ของ Apple สายเคเบิลคอมโพสิตต์ AV ของ 
Apple หรือของผู้จำหน่ายอื่นๆ ที่รองรบั iPad คุณยังคงสามารถฐานต่อของ 
Apple เพื่อเชื่อมต่อ iPad ไปยังทีวี คุณสามารถใช้รีโมทสำหรับควบคุมการเล่น 

เชื่อมต่อการใช้กับอะแดปเตอร์ VGA ต่อกับอะแดปเตอร์ VGA ไปยังขั้วต่อแท่นวางของ iPad เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ 
VGA กับสายเคเบิลที่รองรบัทีวี เครื่องฉายภาพ หรือหน้าจอ VGA

หากสายเคเบิลของ iPad 2 หรือใหม่กว่า ต่อไว้อยู่กับทีวีหรือเครื่องฉายภาพ หน้าจอของ iPad จะ 
แสดงภาพอย่างอัตโนมัติจากหน้าจอภายนอกได้ละเอียดมากสุดที่ 1080p และจะเล่นวิดีโอได้ 
ละเอียดมากสุดที่ 1080p บางแอปฯ อย่างเช่น Keynote อาจจะใช้หน้าจอภายนอกเป็นจอวิดีโอ 
อันที่สอง ในบางรุ่นก่อนหน้านี้ของ iPad เฉพาะบางแอปพลิเคชั่นเท่านั้น (รวมทั้ง YouTube, วิดีโอ 
และรูปภาพ) ที่สามารถใช้จอแสดงผลภายนอกได้

คุณสามารถแสดงหน้าจอ iPad 2 หรือใหม่กว่า บนทีวีโดยใช้ AirPlay Mirroring และ Apple TV 
โปรดดู “การใช้ AirPlay” ที่หน้า 37

หากคุณใช้อะแดปเตอร์ AV แบบดิจิตอลของ Apple หรือสายเคเบิล AV แบบคอมโพเนนต์ของ 
Apple ภาพของวิดีโอความละเอียดสูงจะแสดงในคุณภาพแบบ HD

การลบวิดีโอออกจาก iPad
ในการประหยัดเนื้อที่ คุณสามารถลบวิดีโอออกจาก iPad ได้
ลบวิดีโอ:  ในรายการวิดีโอ  ให้แตะภาพยนตร์ค้างไว้จนกระทั่งปุ่มลบปรากฏขึ้น แล้วแตะ   
แตะยกเลิก หรือปุ่มโฮมหากคุณลบวิดีโอเสร็จ

หากคุณลบวิดีโอ (นอกเหนือจากภาพยนตร์เช่า) ออกจาก iPad วิดีโอนั้นไม่ได้ถูกลบออกจากคลัง 
iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถเชื่อมวิดีโอนั้นกลับไปที่ iPad ได้ในภายหลัง 
หากคุณไม่ต้องการเชื่อมข้อมูลวิดีโอกลับไปที่ iPad ตั้งให้ iTunes ไม่เชื่อมข้อมูลวิดีโอนั้น  
โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 20

ข้อสำคัญ:  หากคุณลบภาพยนตร์เช่าออกจาก iPad ภาพยนตร์นั้นจะถูกลบอย่างถาวร  
และไม่สามารถถ่ายโอนกลับไปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

65บทที่ 11    วิดีโอ

http://www.apple.com/store


การใช้แบ่งปันกันภายในพื้นที่
แบ่งปันกันภายในพื้นที่จะให้คุณเล่นเพลง ภาพยนตร์และทีวีโชว์ บน iPad จากคลัง iTunes  
บนเครื่อง Mac หรือ PC ของคุณ โปรดดู “แบ่งปันกันภายในพื้นที่” ที่หน้า 89
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YouTube 12

เกี่ยวกับ Youtube
YouTube ประกอบด้วยวิดีโอขนาดสั้นที่ส่งมาจากคนทั่วโลก ในการใช้ความสามารถบางอย่างอาจ 
จำเป็นต้องใช้บัญชีของ Youtube วิธีการขอบัญชี ไปที่ www.youtube.com

สำหรับใช้ YouTube ต้องให้ iPad เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 124

หมายเหตุ:  YouTube อาจไม่มีให้บริการในทุกภาษาและทุกสถานที่

เลือกและค้นหาสำหรับวิดีโอ
เลือกหาวิดีโอ:  แตะ ปุ่มเลือกหา ที่ด้านล่างของหน้าจอ

ค้นหาวิดีโอ: แตะช่องค้นหา ป้อนคำหรือวลี จากนั้นแตะค้นหา

ดูวิดีโออื่นจากผู้ใช้ YouTube นี้ ขณะดูแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะหน้าจอเพื่อเสนอแผงควบคุม และจากนั้น 
แตะ   ในแถบด้านข้าง ให้แตะ “More From” คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี 
YouTube

ดูวิดีโอคล้ายๆ กับวิดีโอนี้ ในแถบด้านข้าง ให้แตะ “Related”
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การเล่นวิดีโอ
ดูวิดีโอ:  แตะวิดีโออื่นๆ ที่คุณเลือกหา การเล่นจะเริ่มขึ้นเมื่อวิดีโอนั้นดาวน์โหลดมายัง iPad 
เพียงพอต่อการเล่น แตะ  เพื่อเริ่มวิดีโอในไม่ช้านี้

ลากเพื่อขามไป
ขางหนาหรือขางหลัง

ลากเพื่อขามไป
ขางหนาหรือขางหลัง

แตะวิดีโอเพื่อแสดงหรือ
ซอนแผงควบคุม
แตะวิดีโอเพื่อแสดงหรือ
ซอนแผงควบคุม

ลากเพื่อปรับ
ความดังเสียง
ลากเพื่อปรับ
ความดังเสียง

ดูขอมูลวิดีโอ 
วิดีโอที่เกี่ยวของ
และความคิดเห็น

ดูขอมูลวิดีโอ 
วิดีโอที่เกี่ยวของ
และความคิดเห็น

เพิ่มวิดีโอนี้ในรายการ
ชื่นชอบของคุณบน 

YouTube

เพิ่มวิดีโอนี้ในรายการ
ชื่นชอบของคุณบน 

YouTube

แสดงหรือซ่อนแถบควบคุมวิดีโอ แตะหน้าจอ

ปรับความดัง ลากแถบความดัง หรือใช้ปุ่มความดังของ iPad หรือ 
ปุ่มความดังบนชุดหูฟังที่ใช้งานด้วยกันได้

ดูแบบเต็มหน้าจอ หมุน iPad ไปในแนวนอน ถ้าคุณยังคงเห็นข้อมูลวิดีโออยู่ ให้แตะ 

สลับระหว่างเต็มหน้าจอและเข้ากับ 
หน้าจอแบบกว้าง

ขณะที่ดูแบบเต็มจอ ให้แตะสองครั้งที่วิดีโอ คุณยังสามารถแตะ  
เพื่อทำให้วิดีโอเต็มหน้าจอ หรือแตะ  เพื่อทำให้วิดีโอเข้ากับหน้าจอ 
ถ้าคุณไม่เห็นแผงควบคุมนั้น แสดงว่าวิดีโอได้เล่นในลักษณะแบบเข้ากับ 
หน้าจอแล้ว

หยุดหรือเล่นต่อ แตะ  หรือ   คุณยังสามารถกดปุ่มกลาง (หรือปุ่มทำงานแบบเดียวกัน) บน
ชุดหูฟังที่ใช้งานด้วยกันได้

เริ่มอีกครั้งจากเริ่มต้น แตะ  ขณะที่วิดีโอกำลังเล่นอยู่ ถ้าคุณได้ดูวิดีโอน้อยกว่า 5 วินาที  
คุณจะข้ามไปเล่นวิดีโอก่อนหน้าในรายการแทน

เลื่อนดูข้างหน้า หรือข้างหลัง แตะ  หรือ  ค้างไว้

ข้ามไปที่อื่นๆ ลากหัวเล่นไปตามแถบเลื่อน ลากนิ้วของคุณลงเพื่อปรับความเร็วเลื่อนจากเร็ว
ไปช้า

ข้ามไปที่วิดีโอถัดไปหรือก่อนหน้าของ 
รายการ

แตะ  เพื่อข้ามไปยังวิดีโอถัดไป แตะ  สองครั้งเพื่อข้ามไปยังวิดีโอก่อน 
หน้า ถ้าคุณได้ดูวิดีโอน้อยกว่า 5 วินาที ให้แตะอีกสักครั้งนึงเพื่อเล่น

เลิกชมวิดีโอ แตะเสร็จ

เล่นวิดีโอบน Apple TV โดยใช้ 
AirPlay

แตะ  และเลือก Apple TV สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
โปรดดู “การใช้ AirPlay” ที่หน้า 37

เก็บรายการวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
แสดงแผงควบคุมสำหรับจัดการวิดีโอ:  ขณะดูวิดีโอเต็มจอ ให้แตะเพื่อแสดงแผงควบคุมการเล่น 
จากนั้นแตะ 
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เพิ่มวิดีโอไปที่ชื่นชอบ แตะเพิ่ม จากนั้นเลือกชื่นชอบ ถ้าคุณกำลังดูวิดีโออยู่ แตะ 

เพิ่มวิดีโอไปที่เพลย์ลีสต์ แตะเพิ่ม จากนั้นเลือกเพลย์ลีสต์ ถ้าคุณไม่เห็นเพลย์ลีสต์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้

สมัครเข้าวิดีโอจากผู้ใช้ YouTube นี้ แตะอื่นๆ แล้วแตะสมัครสมาชิก คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี YouTube

ลบรายการที่ชื่นชอบ: แตะชื่นชอบแล้วแตะแก้ไข

ลบวิดีโอจากเพลย์ลีสต์หรือรายการ 
ในเพลย์ลีสต์

แตะเพลย์ลีสต์ แล้วแตะแก้ไข

ติดธงวิดีโอ แตะ 

แบ่งปันวิดีโอ คำติชม และจัดลำดับ
แสดงแผงควบคุมสำหรับแบ่งปัน และคำติชม:  ขณะดูวิดีโอเต็มจอ ให้แตะเพื่อแสดงแผงควบคุม 
จากนั้นแตะ 

ระดับชื่นชอบของวิดีโอ แตะชื่นชอบหรือไม่ชอบ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี YouTube

ใส่คำติชม แตะคำติชม จากนั้นแตะช่องคำติชม คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี YouTube

เพิ่มวิดีโอไปในรายการชื่นชอบหรือ 
เพลย์ลีสต์

แตะเพิ่ม แล้วเลือกชื่นชอบหรือเพลย์ลีสต์

อีเมลลิงก์ของวิดีโอ แตะแบ่งปัน

ติดป้ายชื่นชมวิดีโอ แตะภาพยนตร์เพื่อให้แถบเครื่องมือปรากฏขึ้น แล้วแตะ 

ส่งวิดีโอไปที่ YouTube เปิดแอปฯ รูปภาพ เลือกวิดีโอ จากนั้นแตะ 

การชม YouTube บนทีวี
หากคุณมี Apple TV คุณสามารถใช้ AirPlay เพื่อชมวิดีโอ YouTube บนทีวีได้  
โปรดดู “การเล่นวิดีโอ” ที่หน้า 68

คุณยังสามารถใช้สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อ iPad ไปยังทีวีหรือโปรเจคเตอร์ของคุณ  
โปรดดู “การชมวิดีโอบนทีวี” ที่หน้า 64
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ปฏิทิน 13

เกี่ยวกับปฏิทิน
ปฏิทินทำให้ติดตามตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถดูปฏิทินส่วนตัว หรือปฏิทินอื่นๆ 
ในคราวเดียว คุณสามารถดูรายการกิจกรรมปฏิทิน ตามรายวัน รายเดือน หรือรายการสิ่งที่ต้องทำ 
คุณสามารถค้นหา ชื่อเรื่อง ผู้รับเชิญ สถานที่ของกิจกรรม และโน้ตในปฏิทินของคุณ 
หากคุณใส่วันเกิดในรายชื่อของคุณ คุณสามารถดูวันเกิดเหล่านั้นในปฏิทิน

คุณยังสามารถสร้าง แก้ไข หรือยกเลิกการนัดหมายบน iPad และเชื่อมข้อมูลกลับไปยังคอมพิวเตอร์
ของคุณได้ คุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทินของ Google, Yahoo หรือ iCal  
ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Exchange หรือ iCloud คุณสามารถรับและตอบกลับการเชิญการประชุม

การดูปฏิทิน
คุณสามารถดูปฏิทินรายบุคคลหรือแบบรวม ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการจัดการกิจกรรมและ 
ปฏิทินครอบครัวในช่วงเวลาเดียวกัน

เลือกประเภท เลือกประเภท 

เพิ่มกิจกรรมเพิ่มกิจกรรม

แตะและลาก
เพิ่มปรับเปลี่ยน
แตะและลาก
เพิ่มปรับเปลี่ยน

เปลี่ยนมุมมอง:  แตะรายการ วัน ปี หรือเดือน
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ดูปฏิทินวันเกิด แตะปฏิทิน แล้วแตะวันเกิดเพื่อรวมวันเกิดจากรายชื่อเข้ากับกิจกรรม

ดูรายละเอียดกิจกรรม แตะกิจกรรมนั้น คุณสามารถแตะข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด 
สำหรับตัวอย่าง ถ้าที่อยู่ของที่ตั้งเฉพาะ ให้แตะเปิดแผนที่

แก้ไขและลบปฏิทิน แตะปฏิทิน แล้วแตะแก้ไข

เลือกปฏิทินเพื่อดู แตะปฏิทิน แล้วแตะปฏิทินที่คุณต้องการดู กิจกรรมในทุกปฏิทินที่เลือกจะแสดง
บนปฏิทินเดียวกันบน iPad

การเพิ่มกิจกรรม
คุณสามารถเพิ่มและอัปเดตกิจกรรมปฏิทินได้โดยตรงบน iPad
เพิ่มกิจกรรม:  แตะ  และป้อนข้อมูลกิจกรรม แล้วแตะเสร็จ

คุณสามารถแตะค้างเพื่อเพิ่มกิจกรรมใหม่ไปยังที่ว่างบนปฏิทิน  
ลากจุดที่จับเพื่อปรับระยะเวลาของกิจกรรม

ตั้งการเตือน ตั้งการเตือน จากนั้นกำหนดเป็น 5 นาทีไปเป็น 2 วันก่อนกิจกรรม 

ตั้งค่าเตือนพื้นฐานของกิจกรรม ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เวลาเตือนเริ่มต้น

อัปเดตกิจกรรม แตะแก้ไข และแตะที่เปลี่ยนข้อมูลกิจกรรม 
ในการปรับเวลากิจกรรม ให้แตะค้างที่กิจกรรมเพื่อเลือก 
จากนั้นลากไปยังเวลาใหม่ หรือลากขอบจับเพื่อเปลี่ยนระยะเวลา

ลบกิจกรรม แตะกิจกรรม แตะแก้ไข แล้วเลื่อนลงและแตะลบกิจกรรม

เชิญผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม แตะเชิญเพื่อเลือกคนจากรายชื่อ จำเป็นต้องใช ้iCloud,  
Microsoft Exchange หรือบัญชี CalDAV

การตอบกลับหมายเชิญประชุม
หากคุณมีบัญชี iCloud, Microsoft Exchange หรือบัญชีผู้ใช้ที่รองรับ CalDAV คุณสามารถรับและ
ตอบกลับการเชิญประชุมจากบุคคลภายในองค์กรของคุณ เมื่อคุณรับการเชิญ การประชุมจะปรากฏ 
บนปฏิทินของคุณโดยมีเส้นประรอบๆ และ  จะปรากฏในมุมล่างขวาของหน้าจอ
ตอบกลับหมายเชิญ:  แตะหมายเชิญประชุมในปฏิทิน หรือแตะ  เพื่อแสดงหน้าจอกิจกรรม 
และแตะหมายเชิญ

โปรดดูการจัดการข้อมูลรายชื่อ แตะ "คำเชิญจาก"

ดูผู้ร่วมประชุมอื่น แตะผู้ร่วมประชุม แตะที่ชื่อ เพื่อดูข้อมูลของรายชื่อ

เพิ่มความเห็นในการตอบกลับ แตะเพิ่มความเห็น ความเห็นของคุณจะปรากฏในผู้ติดตาม แต่ผู้รับเชิญอื่นๆ 
จะไม่เห็น ความเห็นอาจไม่มี ขึ้นอยู่กับบริการปฏิทินที่คุณกำลังใชง้าน

ตั้งสถานะความพร้อมของคุณ แตะ สถานะความพร้อม แล้วเลือก ไม่ว่าง หรือว่าง สถานะไม่ว่างจะบอกถึงเวลา
ที่ถูกสงวนไว้เมื่อมีใครสักคนเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรม

การค้นหาปฏิทิน
ในหน้ารายการ คุณสามารถค้นหา หัวเรื่อง ผู้รับเชิญ สถานที่ และโน้ตของกิจกรรมในปฏิทินของคุณ 
การค้นหาปฏิทินจะค้นหากิจกรรมในปฏิทินที่คุณกำลังดูอยู่เท่านั้น
ค้นหากิจกรรม:  แตะรายการ แล้วใส่ข้อความในช่องค้นหา

กิจกรรมในปฏิทินยังจะรวมอยู่ในผลลัพธ์การค้นหาในหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 32
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สมัครสมาชิกปฏิทิน
คุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทินที่มีรูปแบบ CalDAV (.ics) บริการปฏิทินต่างๆ 
รองรับสมาชิกปฏิทินต่างๆ รวมทั้ง iCloud, Yahoo!, Google และแอปพลิเคชั่น iCal ของ OS X

ปฏิทินที่สมัครเข้าใช้จะให้เฉพาะอ่านเท่านั้น คุณสามารถอ่านปฏิทินจากปฏิทินที่สมัครบน iPad  
แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างกิจกรรมใหม่
สมัครสมาชิกปฏิทิน  ในตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะเพิ่มบัญชีผู้ใช้ แตะอื่นๆ 
แล้วแตะเพิ่มสมัครปฏิทิน

คุณยังสามารถสมัครสมาชิกปฏิทิน iCal (หรือ .ics อื่นๆ) ที่ตีพิมพ์บนเว็บ 
โดยการแตะไปที่ลิงก์ที่ปฏิทิน

การนำไฟล์ปฏิทินเข้าจาก Mail
คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมเข้าปฏิทินโดยนำไฟล์ปฏิทินเข้าจากข้อความอีเมล  
คุณสามารถนำไฟล์ปฏิทิน .ics มาตรฐานใดๆ เข้าได้
นำกิจกรรมเข้าจากไฟล์ปฏิทิน:  ใน Mail ให้เปิดข้อความนั้นและแตะไฟล์ปฏิทิน

การเชื่อมข้อมูลปฏิทิน
คุณสามารถเชื่อมข้อมูลปฏิทินของคุณได้ด้วยวิธีเหล่านี้:
 Â ใน iTunes:  ให้ใช้บานหน้าต่างการตั้งค่าเพื่อเชื่อมข้อมูลกับ iCal หรือ Microsoft Entourage 

บนเครื่อง Mac หรือเชื่อมข้อมูลกับ Microsoft Outlook 2003, 2007 หรือ 2010 บนเครื่อง 
PC หากคุณต่อ iPad เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 Â ในตั้งค่า:  เปิดปฏิทินใน iCloud, Microsoft Exchange, Google หรือ Yahoo! เพื่อเชื่อมข้อมูล
ปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต หรือตั้งค่าบัญชี CalDAV ถ้าบริษัทของคุณหรือหน่วยงานรองรับการใช้งาน
นี้ โปรดดู “การติดตั้งเมลและบัญชีอื่นๆ” ที่หน้า 18

บัญชีปฏิทินและการตั้งค่า
การตั้งค่าต่างๆ สำหรับปฏิทินและบัญชีปฏิทินของคุณ ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน

บัญชีปฏิทินยังสามารถใช้การเชื่อมรายการที่ต้องทำสำหรับการเตือน
เพิ่มบัญชี CalDAV:  ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะเพิ่มบัญชี แล้วแตะอื่นๆ ภายใต้ปฏิทิน 
แตะเพิ่มบัญชี CalDAV

ทางเลือกเหล่านี้ใช้ได้กับทุกปฏิทินของคุณ:

ตั้งเสียงเตือนสำหรับปฏิทิน ไปที่ตั้งค่า > เสียง > เตือนปฏิทิน 

เชื่อมข้อมูลกิจกรรมเก่า ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เชื่อมข้อมูล แล้วเลือกเวลา  
กิจกรรมในอนาคตจะมีการเชื่อมข้อมูลเสมอ

ตั้งการเตือนให้ส่งเสียงหากคุณได้รับ 
หมายเชิญประชุม

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และเปิด “การเตือนคำเชิญใหม่”

เปิดใช้บริการเขตเวลาของปฏิทิน ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > บริการเขตเวลา จากนั้นเปิดบริการเขตเวลา

ตั้งค่าปฏิทินเริ่มต้น ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ปฏิทินเริ่มต้น

ใช้ iCloud เพื่อให้ปฏิทินทันสมัยด้วย 
อุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์

ไปที่ตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดปฏิทิน โปรดดู “การใช้ iCloud” ที่หน้า 19

ข้อสำคัญ:  หากเปิดใช้บริการเขตเวลา ปฏิทินจะแสดงวันที่และเวลาของกิจกรรมในเขตเวลาของ 
เมืองที่คุณเลือก หากปิดใช้บริการเขตเวลา ปฏิทินจะแสดงกิจกรรมในเขตเวลาปัจจุบันที่คุณอยู่ตาม 
ที่กำหนดจากเวลาของเครือข่าย หากคุณเดินทาง iPad อาจไม่แสดงกิจกรรมหรือเสียงเตือน  
ณ เวลาที่ถูกต้อง ในการตั้งเวลาให้ถูกต้องด้วยตัวเอง โปรดดู “วันที่และเวลา” ที่หน้า 127
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รายชื่อ 14

เกี่ยวกับรายชื่อ
ให้คุณเข้าใช้และแก้ไขรายชื่อของคุณจากบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว ธุรกิจ และองค์กรต่างๆ คุณสามารถค้นหา 
ได้ทั่วทั้งหมดในทุกๆ กลุ่มของคุณ และข้อมูลในรายชื่อทำให้ป้อนอีเมลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 
อย่างอัตโนมัติ

เปดในแผนที่เปดในแผนที่

เพิ่มหรือแกไข
ขอมูล
เพิ่มหรือแกไข
ขอมูล

คนหารายชื่อคนหารายชื่อ

เชื่อมข้อมูลรายชื่อ
คุณสามารถเพิ่มรายชื่อไปที่ใดๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ใช้รายชื่อใน iCloud ของคุณ โปรดดู “ Â การใช้ iCloud” ที่หน้า 19
ใน iTunes ให้เชื่อมข้อมูลรายชื่อจาก Google หรือ Yahoo! หรือให้เชื่อมข้อมูลกับแอปพลิเคชั่น  Â
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 20
ตั้งค่าบัญชี Microsoft Exchange บน iPad พร้อมกับเปิดใช้รายชื่อ   Â
โปรดดู “บัญชีและการตั้งค่ารายชื่อ” ที่หน้า 75
ติดตั้งบัญชี LDAP หรือบัญชี CardDAV เพื่อเข้าใช้ข้อมูลของสถานที่ธุรกิจหรือสถานศึกษา   Â
โปรดดู “บัญชีและการตั้งค่ารายชื่อ” ที่หน้า 75
ใส่รายชื่อไปที่ iPad โดยตรง โปรดดู “ Â เพิ่มและแก้ไขรายชื่อ” ที่หน้า 74

73



การค้นหารายชื่อ
คุณสามารถค้นหาชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัทในรายชื่อของคุณบน iPad ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft 
Exchange, LDAP หรือ CardDAV คุณจะสามารถค้นหารายชื่อจากบัญชีเหล่านั้นได้
ค้นหารายชื่อ:  ในรายชื่อ แตะช่องค้นหาและป้อนคำที่ต้องการค้น 

ค้นหา GAL แตะกลุ่ม แตะไดเรคทอรี ที่อยู่ด้านล่างของรายการ แล้วใส่ชื่อ นามสกุล 
หรือชื่อบริษัท

ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ LDAP แตะกลุ่ม แล้วแตะชื่อเซิร์ฟเวอร์ LDAP แล้วป้อนการค้นหาของคุณ

ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ CardDAV แตะกลุ่ม แตะ CardDAV ที่สามารถค้นหาได้ที่อยู่ด้านล่างของรายการ 
แล้วใส่ชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท

บันทึกข้อมูลผู้ติดต่อจากเซิร์ฟเวอร์ 
GAL, LDAP หรือ CardDAV

การค้นหาสำหรับรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นแตะเพิ่มรายชื่อ

รายชื่อยังสามารถค้นหาผ่านทางหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 32

เพิ่มและแก้ไขรายชื่อ
การเพิ่มรายชื่อบน iPad:  แตะรายชื่อ และแตะ  ถ้า  ไม่ปรากฏ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้ 
กำลังดูรายชื่อของ LDAP, CalDAV หรือ GAL อยู่ ซึ่งคุณจะไม่สามารถเพิ่มรายชื่อลงไปได้
แก้ไขข้อมูลรายชื่อ:  แตะรายชื่อ แล้วแตะแก้ไข

การเพิ่มช่องใหม่ แตะเพิ่มช่อง 

เพิ่มรายชื่อผู้ใช้ของ Twitter แตะเพิ่มช่อง  แล้วแตะ Twitter

การเปลี่ยนหัวข้อ แตะทีห่วัขอ้และเลอืกทีแ่ตกตา่งอยา่งใดอยา่งนงึ ในการสรา้งหวัขอ้ตามตอ้งการ 
ให้เลื่อนไปยังด้านล่างของรายการ และแตะเพิ่มหัวข้อตามต้องการ

การเปลี่ยนริงโทนหรือข้อความเสียง 
สำหรับรายชื่อ

แตะริงโทนหรือช่องข้อความเสียง จากนั้นเลือกเสียงใหม่ใน ตั้งค่า > เสียง

การลบรายการ แตะ  แล้วแตะลบ

ให้รูปภาพกับรายชื่อ แตะแก้ไข และแตะเพิ่มรูปภาพ หรือแตะรูปภาพที่มีอยู่  
คุณสามารถเลือกภาพถ่ายจากกล้องหรือภาพที่มีอยู่แล้ว
ในการนำเข้าภาพจากรายชื่อ Twitter ของคุณ ให้ไปที่ตั้งค่า > Twitter 
ลงชื่อเข้าใช้ไปที่บัญชีของ Twitter จากนั้นแตะอัปเดตรายชื่อ

ลบรายชื่อ ในรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อ แล้วแตะแก้ไข เลื่อนหน้าจอลงมา และแตะลบรายชื่อ
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บัญชีและการตั้งค่ารายชื่อ
คุณสามารถเพิ่มบัญชีรายชื่ออื่นๆ และปรับลำดับการแสดงรายชื่อได้
เพิ่มบัญชีรายชื่อ:  ในตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะเพิ่มบัญชีผู้ใช้

ในการเปลี่ยนการตั้งค่ารายชื่อ ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน สำหรับตัวเลือกต่างๆ เหล่านี้:

ตั้งการเรยีงลำดับรายชื่ แตะลำดับเรียง และเลือกเรียงตามชื่อหรือนามสกุล

ตั้งวิธีแสดงรายชื่อ แตะลำดับการแสดงและเลือกการแสดงตามชื่อหรือนามสกุล

ตั้งค่าข้อมูลของฉันที่อยู่ในการ์ด แตะเลือกข้อมูลของฉัน จากนั้นเลือกรายชื่อที่อยู่ในการ์ดซึ่งจะประกอบด้วย 
รายชื่อและข้อมูลจากรายการ
สำหรับข้อมูลของฉันในการ์ดจะถูกใช้ Safari และแอปฯ อื่นๆ

ตั้งบัญชีอีเมลเริ่มต้น แตะบัญชีเริ่มต้น จากนั้นเลือกบัญชี รายชื่อใหม่ที่สร้างโดยไม่ได้ระบุบัญชีใดๆ 
จะถูกเก็บในที่นี้

ใช้ iCloud เพื่อให้ปฏิทินทันสมัยด้วยอุ
ปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์

ไปที่ตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดรายชื่อ โปรดดู “การใช้ iCloud” ที่หน้า 19
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โน้ต 15

เกี่ยวกับโน้ต
กับการแสดงแบบจอกว้างและคีย์บอร์ดบนหน้าจอ iPad จะช่วยให้สร้างโน้ตได้ง่ายขึ้น  
และ iCloud จะสร้างโน้ตของคุณที่ป้อนบน iPad ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ และเครื่อง Mac ที่ใช้งาน

คุณสามารถอ่านและเขียนโน้ตได้ในลักษณะแนวตั้งหรือแนวนอน ในแนวตั้ง 
แตะโน้ตเพื่อดูรายการโน้ตของคุณ ในแนวนอน รายการโน้ตจะปรากฏทางด้านซ้าย  
และโน้ตปัจจุบันจะล้อมไว้ด้วยสีแดง 

การเขียนและอ่านโน้ต
โน้ตจะเรียงตามวันที่เขียนล่าสุดโดยโน้ตล่าสุดจะอยู่ข้างบนสุด รายการโน้ตจะแสดงสองสามคำแรก 
ของแต่ละโน้ต แตะโน้ตในรายการเพื่ออ่านหรือแก้ไข
เพิ่มโน้ต:  แตะ  ป้อนโน้ตนั้น แล้วแตะเสร็จ

สงอีเมลหรือ
พิมพโนต
สงอีเมลหรือ
พิมพโนต

ลบโนตลบโนต

แตะโนตเพื่อดูแตะโนตเพื่อดู เพิ่มโนตใหมเพิ่มโนตใหม

ดูโนตที่แลวหรือโนตถัดไปดูโนตที่แลวหรือโนตถัดไป

อ่านโน้ต:  แตะโน้ตในรายการ หรือแตะ  หรือ  เพื่อดูโน้ตต่อไปหรือก่อนหน้า

แก้ไขโน้ต แตะที่ใดๆ ในโน้ตเพื่อให้แป้นคีย์บอร์ดปรากฏขึ้น แก้ไขโน้ตนั้น แล้วแตะเสร็จ

เปลี่ยนฟอนต์ ไปที่ตั้งค่า > โน้ต

การลบโน้ต แตะ  ที่ด้านล่างของโน้ต

ใช้ iCloud เพื่อเก็บโน้ตของคุณ 
ให้ทันสมัยบนอุปกรณ์ iOS 
และคอมพิวเตอร์ Mac

ไปที่ตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดใช้โน้ต (ปรกติเปิดอยู่)  
โปรดดู “การใช้ iCloud” ที่หน้า 19
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การค้นหาโน้ต
คุณสามารถค้นหาข้อความของโน้ตเพื่อหาโน้ตเฉพาะส่วนนั้น
ค้นหาโน้ต:  ป้อนข้อความในช่องค้นหาซึ่งปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการโน้ต ในแนวตั้ง  
ให้แตะโน้ตเพื่อให้แสดงรายการโน้ต
ผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏในขณะที่คุณพิมพ์ แตะปุ่มคีย์บอร์ดเพื่อให้คีย์บอร์ดหายไปและดูผลลัพธ์ 
ได้มากขึ้น ในการดูโน้ต ให้แตะรายการในผลค้นหา 

การพิมพ์หรืออีเมลโน้ต
พิมพ์หรืออีเมลโน้ต:  แตะที่โน้ต จากนั้นแตะ 
สำหรับอีเมลโน้ต iPad จำเป็นต้องตั้งค่าสำหรับอีเมล โปรดดู “การส่งอีเมล” ที่หน้า 44
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เตือนความจำ 16

เกี่ยวกับเตือนความจำ
เตือนความจำจะช่วยคุณจัดระเบียบรายการชีวิตประจำวันของคุณให้เสร็จภายในวันที่กำหนดตาม 
สถานที่ต่างๆ การทำงานของเตือนความจำกับปฏิทินของคุณ โดยที่สามารถเปลี่ยนการอัปเดตข้อมูล 
อัตโนมัติบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ได้

ใสเครื่องหมาย
เสร็จสิ้น
ใสเครื่องหมาย
เสร็จสิ้น

เพิ่มการเตือนเพิ่มการเตือน

เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนมุมมอง 

สลับระหว่างหน้ารายการและหน้าวันที่:  แตะรายการหรือวันที่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การตั้งค่าเตือนความจำ
เพิ่มเตือนความจำ:  ในเตือนความจำ แตะ  แล้วป้อนคำอธิบายและแตะเสร็จ

หลังจากการเพิ่มเตือนความจำ คุณสามารถแก้ไขปรับปรุงการตั้งค่าได้:

การกำหนดวันสำหรับเตือนความจำ แตะเตือนความจำ จากนั้นแตะเตือนฉัน เปิด “ในวันนั้น” จากกำหนดวันและ 
เวลาที่คุณต้องการจะเตือนความจำ เตือนความจำที่ถึงกำหนดแล้วจะถูกแสดง
ในศูนย์การแจ้ง

การเพิ่มโน้ตไปยังเตือนความจำ แตะเตือนความจำ จากนั้นแตะแสดงเพิ่มเติม แตะโน้ตทั้งหมด

การย้ายเตือนความจำไปยังรายการ 
อื่นๆ

แตะเตือนความจำ จากนั้นแตะแสดงเพิ่มเติม แตะรายการและเลือกรายการใหม่
สำหรับสร้างหรือแก้ไขรายการ  
โปรดดู “การจัดการเตือนความจำในหน้ารายการ” ที่หน้า 79

78



การลบเตือนความจำ แตะเตือนความจำ แตะแสดงเพิ่มเติม จากนั้นแตะลบ

การแก้ไขเตือนความจำ แตะเตือนความจำ จากนั้นแตะที่ชื่อรายการ

ทำสัญลักษณ์เสร็จแล้วให้กับ 
เตือนความจำ

แตะที่กล่องถัดจากรายการ และเครื่องหมายจะปรากฏขึ้น
รายการที่เสร็จสิ้นจะถูกแสดงในรายการเสร็จแล้ว  
โปรดดู “การจัดการสำหรับเตือนความจำที่เสร็จแล้ว” ที่หน้า 79

การกำหนดเสียงเล่นสำหรับ 
เตือนความจำ

ไปที่ตั้งค่า > เสียง

ใช้ iCloud เพ่ือให้เตือนความจำทันสมัย 
ด้วยอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์

ไปที่ตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดเตือนความจำ โปรดดู “การใช้ iCloud” ที่หน้า 19

การจัดการเตือนความจำในหน้ารายการ
การจัดการเตือนความจำที่อยู่ในรายการ สามารถทำได้ง่ายสำหรับเก็บงานของคุณ ข้อมูลส่วนตัว 
และอื่นๆ ที่ต้องทำแยกต่างหากจากส่วนอื่นๆ เตือนความจำจะมาพร้อมกับรายการที่ต้องดำเนิน 
พร้อมกับรายการที่เสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มรายการอื่นด้วยตัวเอง
สร้างรายการ:  ที่ด้านบนของหน้าจอ แตะหน้ารายการ จากนั้นแตะแก้ไข

สลับระหว่างรายการ ในหน้ารายการ แตะรายการที่คุณต้องการดู

ดูที่รายการเสร็จแล้ว ในหน้ารายการ แตะเสร็จแล้ว

เปลี่ยนลำดับของรายการ ในหน้ารายการ แตะแก้ไข ลาก  ถัดจากรายการเพื่อเปลี่ยนลำดับ
คุณไม่สามารถย้ายรายการไปยังบัญชีที่แตกต่าง รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยน 
ลำดับของการเตือนในรายการได้

ลบรายการ ในหน้ารายการ แตะแก้ไข แตะ  สำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการจะลบ
เมื่อคุณลบรายการ รายละเอียดทุกอย่างในรายการจะถูกลบไปด้วยเช่นกัน

เปลี่ยนชื่อของรายการ ในหน้ารายการ แตะแก้ไข แตะชื่อที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลง 
จากนั้นระบุชื่อใหม่ แตะเสร็จ

กำหนดรายการปรกติสำหรับ 
เตือนความจำใหม่

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นภายใต้หัวข้อเตือนความจำ 
ให้เลือกรายการเริ่มต้น

การจัดการเตือนความจำในหน้าวัน
ใช้หน้าวันในการจัดการเตือนความจำเพื่อระบุวันเตือน
ดูการเตือนสำหรับวัน:  ด้านบนของหน้าจอ แตะหน้าวันเพื่อดูเตือนความจำของวันนี้  
เช่นเดียวกันกับรายการที่ยังไม่เสร็จสิ้นจากวันก่อน

การจัดการสำหรับเตือนความจำที่เสร็จแล้ว
เตือนความจำจะเก็บรายการของที่คุณทำสัญลักษณ์เสร็จแล้ว คุณสามารถดูรายการเหล่านั้นในหน้า 
รายการหรือหน้าวัน หรือคุณสามารถดูในรายการเสร็จแล้ว
ดูรายการเสร็จแล้ว:  แตะ ปุ่มรายการ ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะเสร็จสิ้น

ทำสัญลักษณ์กับรายการเสร็จแล้ว 
เป็นใช้งาน

แตะลบเครื่องหมาย รายการเตือนจะย้ายกลับไปอยู่ในรายการเดิม

เชื่อมต่อกับเตือนความจำก่อนหน้า ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นภายใต้หัวข้อเตือนความจำ 
ให้แตะเชื่อมข้อมูล การตั้งค่านี้จะยืนยันสำหรับทุกๆ 
เตือนความจำในบัญชีของคุณ สำหรับประสิทธิภาพที่ดี  
อย่าเชื่อมต่อรายการก่อนหน้ามากกว่าที่ต้องคุณต้องการ
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การค้นหาเตือนความจำ
ค้นหาเตือนความจำ:  แตะช่องค้นหา จากนั้นป้อนวลีที่ต้องการค้น
เตือนความจำจะถูกค้นหาด้วยการระบุชื่อ

คุณยังสามารถค้นหาเตือนความจำจากหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหาโดย Spotlight” ที่หน้า 125
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แผนที่ 17

การหาสถานที่
คำเตือน:  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับขี่และการนำทางอย่างปลอดภัย โปรดดู 
คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ iPad ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/ipad

ขอมูลเพิ่มเติมขอมูลเพิ่มเติม

แตะสองครั้งเพื่อซูมเขา 
แตะดวยสองนิ้วเพื่อซูมออก 
หรือจีบนิ้วเพื่อซูมเขาหรือออก

แตะสองครั้งเพื่อซูมเขา 
แตะดวยสองนิ้วเพื่อซูมออก 
หรือจีบนิ้วเพื่อซูมเขาหรือออก

กำหนดตัวเลือก เชน 
แสดงการจราจร 
หรือดาวเทียม

กำหนดตัวเลือก เชน 
แสดงการจราจร 
หรือดาวเทียม

 © 2012 Google. ขอมูลแผนที่ © 2012 Google.  © 2012 Google. ขอมูลแผนที่ © 2012 Google. 

ขอเสนทางโดยรถยนต 
ขนสงสาธารณะ หรือเดิน 
ขอเสนทางโดยรถยนต 
ขนสงสาธารณะ หรือเดิน ปอนคำคนหาปอนคำคนหา

แสดงตำแหนงของ
ธุรกิจหรือบุคคลใน
รายชื่อของคุณ

แสดงตำแหนงของ
ธุรกิจหรือบุคคลใน
รายชื่อของคุณ

แสดงตำแหนงปจจุบันแสดงตำแหนงปจจุบัน

คั่นหน้าที่ตั้ง:  แตะช่องค้นหาเพื่อให้คีย์บอร์ดปรากฏขึ้น ระบุที่อยู่หรือข้อมูลอื่น จากนั้นแตะค้นหา
คุณสามารถค้นหาข้อมูล เช่น:

แยก (“8th and market”) Â
พื้นที่ (“greenwich village”) Â
สถานที่สำคัญ (“guggenheim”) Â
รหัสไปรษณีย์ Â
ธุรกิจ (“movies,” “restaurants san francisco ca,” “apple inc new york”) Â

คุณยังสามารถแตะ  เพื่อค้นหาที่ตั้งของรายชื่อ
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ดูชื่อหรือคำอธิบายของที่ตั้ง แตะที่หมุด

ดูรายการธุรกิจที่พบจากการค้นหา แตะ 
แตะที่ธุรกิจในการดูสถานที่ตั้ง

หาที่ตั้งปัจจุบันของคุณ แตะ 
ที่ตั้งปัจจุบันของคุณจะแสดงด้วยจุดกลมสีน้ำเงนิ หากไม่สามารถระบุตำแหน่ง 
อย่างแน่ชัด จะมีวงกลมสีน้ำเงนิรอบๆ ปุ่มนั้น จุดกลมเล็กๆ จะให้ความแม่นยำ 
ที่มากกว่า

ใช้เข็มทิศดิจิตอล แตะ  อีกครั้ง ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น  และเข็มทิศขนาดเล็ก  
จะปรากฏบนหน้าจอ

กำหนดสถานที่ แตะค้างไว้ที่แผนที่จนกระทั่งหมุดปรากฏขึ้น

ข้อสำคัญ:  แผนที่ เส้นทาง และแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับบริการข้อมูล บริการให้ข้อ
มูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้บริการในทุกภาคพื้น ซึ่งส่งผลให้แผนที่ เส้นทาง  
หรือข้อมูลที่ตั้งอาจไม่พร้อมให้บริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPad 
กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และปฏิบัติตามป้ายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างกันของข้อมูลที่ 
ได้รับกับความเป็นจริง 

หากบริการหาที่ตั้งปิด เมื่อเปิดใช้แผนที่ คุณจะต้องเปิดใช้แอปพลิเคชั่นก่อน คุณสามารถใช้แผนที่โดย
ไม่จำเป็นต้องเปิดบริการหาที่ตั้ง โปรดดู “บริการหาที่ตั้ง” ที่หน้า 122

การหาเส้นทาง
หาเส้นทาง:

 1 แตะเส้นทาง
 2 ระบุที่ตั้งเริ่มต้นและปลายทาง 

แตะ  เพื่อเลือกที่ตั้งได้จากที่คั่นหน้า (รวมถึงที่ตั้งปัจจุบันของคุณ หรือที่ปักหมุด) 
ที่ตั้งล่าสุดหรือรายชื่อ

 3 แตะเส้นทาง แล้วเลือกเส้นทางสำหรับขับขี่ ( ) ขนส่งสาธารณะ ( ) หรือเดิน ( )
 4 ปฏิบัติตามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

 Â สำหรับดูเส้นทางทีละขั้นตอน  แตะจุดเริ่มต้น แล้วแตะ  เพื่อดูช่วงถัดไปของการเดินทาง 
 Â ในการดูเส้นทางทั้งหมดแบบรายการ  แตะเริ่ม จากนั้นแตะ 

แตะขั้นใดๆ ของรายการเพื่อดูแผนที่แสดงขั้นเดินทางของขานั้น
 5 ถ้าปรากฏหลายเส้นทาง ให้เลือกเส้นทางนึงที่คุณต้องการใช้

ถ้าคุณกำลังใช้บริการขนส่งสาธารณะ ให้แตะ  เพื่อตั้งค่าสถานที่ออกเดินทางหรือเวลาถึง  
และเพื่อเลือกตารางสำหรับการเดินทาง แตะไอคอนที่จุดต่อรถเพื่อดูเวลาขาออกของรถเมล์หรือรถไฟ 
และดูลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์และรายละเอียดติดต่อของผู้บริการนั้นๆ (ถ้าพร้อมใช้งาน)

ขอรับเส้นทางจากที่ตั้งบนแผนที่ แตะหมุด แตะ  จากนั้นแตะเส้นทางมาสู่ที่นี่ หรือเส้นทางจากที่นี่

คั่นหน้าที่ตั้ง แตะ “เพิ่มไปที่คั่นหน้า”
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ขอรับและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

ใชการโทรผาน 
FaceTime 
(เมื่อพรอม)

ใชการโทรผาน 
FaceTime 
(เมื่อพรอม)

ไปที่เว็บไซตไปที่เว็บไซต

 © 2012 Google. ขอมูลแผนที่ © 2012 Google.  © 2012 Google. ขอมูลแผนที่ © 2012 Google. 

ขอรับหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง:  แตะที่หมุด จากนั้นแตะ 

เพิ่มสถานที่ธุรกิจไปยังรายการติดต่อ
ของคุณ

แตะ “เพิ่มไปที่รายชื่อ”

ทวิต ข้อความ หรืออีเมลที่ตั้งของคุณ แตะแบ่งปันที่ตั้ง
การใช้ทวีต คุณต้องลงทะเบียนใช้งานบัญชี Twitter ไปที่ตั้งค่า > Twitter

แสดงสภาพการจราจร
หากมีข้อมูล คุณสามารถแสดงสภาพการจราจรของถนนสายหลักและทางด่วนต่างๆ บนแผนที่ 
แสดงสภาพการจราจร:  แตะหรือลากมุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วเปิดหรือปิดจราจร

การดูการจราจรบนทางด่วนจะมีการลงรหัสสี ตามความคล่องตัวของระบบการจราจร:
สีเทา หมายถึง ไม่สามารถใช้งานข้อมูลนี้ได้ Â
สีเขียว หมายถึง จำกัดความเร็ว Â
สีเหลือง หมายถึง ต Â ่ำกว่าความเร็วที่จำกัด
แดง หมายถึง หยุดและไป Â

สภาพจราจรอาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่
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มุมมองแผนที่

 © 2012 Google. ขอมูลแผนที่ © 2012 Google.  © 2012 Google. ขอมูลแผนที่ © 2012 Google. 

ดูแบบมาตรฐาน ดาวเทียม ผสม หรือภูมิประเทศ:  แตะหรือลากมุมล่าง-ขวาของหน้าจอ  
แล้วเลือกมุมมองที่ต้องการ
ดูมุมมองถนนของ Google ในการดูข้อมูลที่ตั้ง:  แตะ  ปัดทางซ้ายหรือขวาเพื่อหมุนมุมมอง 
ไปรอบๆ (ซึ่งจะแสดงมุมมองปัจจุบัน) แตะลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามถนน ในการกลับไปหน้าแผนที่ 
ให้แตะแผนที่แทรกรูปเล็ก

แตะเพื่อยอน
กลับไปยังแผนที่
แตะเพื่อยอน
กลับไปยังแผนที่

 © 2012 Google. © 2012 Google.

มุมมองถนนอาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่
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เพลง 18

การเพิ่มเพลงและเสียง
วิธีการนำเอาเพลงและสื่ออื่นๆ ลงบน iPad:

ซื้อและดาวน์โหลดสื่อจาก iTunes Store บน iPad ใน Music แตะ Store ขณะเลือกหา   Â
โปรดดู บทที่ 19 “iTunes Store” ที่หน้า 90
ใช้การดาวน์โหลดอัตโนมัติเพื่อดาวน์โหลดเพลงใหม่สำหรับซื้อบนอุปกรณ์ iOS  Â
และคอมพิวเตอร์อื่นๆ โปรดดู “การใช้ iCloud” ที่หน้า 19
เชื่อมข้อมูลกับ iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเพลงทั้งหมดของคุณ  Â
หรือคุณสามารถเลือกเฉพาะเพลง และสื่ออื่นๆ โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 20
ใช้ iTunes Match เพื่อเก็บคลังเพลงของคุณใน iCloud และเข้าถึงได้บนทุกๆ อุปกรณ์ iOS  Â
และคอมพิวเตอร์ โปรดดู “iTunes Match” ที่หน้า 87

เล่นเพลงและสื่อเสียงอื่นๆ
คำเตือน:  กรณีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการรับฟัง  
โปรดดู คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/ipad

คุณสามารถฟังเสียงจากลำโพงภายใน หูฟังที่เชื่อมต่อกับช่องหูฟัง หรือหูฟังสเตอริโอไร้สายแบบบลูทูธ
ที่เชื่อมต่อกับ iPad ได้ ขณะที่หูฟังเชื่อมต่อ แต่ไม่มีเสียงดัง
เลือกหาชุดสะสมของคุณ:  แตะที่ปุ่มหนึ่งปุ่มใดบนหน้าจอ คุณสามารถเลือกหาเพลย์ลีสต์ เพลง ศิลปิน 
หรืออัลบั้ม แตะอื่นๆ เพื่อเลือกหาตามประเภทหรือผู้แต่ง หรือเพื่อดูพ็อดคาสท์ของคุณ
การเล่นเพลงหรือสื่ออื่นๆ :  แตะรายการนั้น

ใช้แผงควบคุมด้านบนของหน้าจอเพื่อควบคุมการเล่น 
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ดูหน้าจอกำลังเล่นอยู่:  แตะรูปย่อของหน้าปกอัลบั้มที่ด้านบนของหน้าจอ

ลากเพื่อขามไปขางหนา
หรือขางหลัง
ลากเพื่อขามไปขางหนา
หรือขางหลัง

ปรับความดังปรับความดัง

ยอนกลับ ยอนกลับ คนหาเพลง คนหาเพลง รายการแทร็กรายการแทร็ก

สลับระหวางกำลังเลนอยู
และเลือกหา
สลับระหวางกำลังเลนอยู
และเลือกหา

สรางรายชื่อเพลง Geniusสรางรายชื่อเพลง Genius

เลน/หยุดเลน/หยุด

วนซ้ำวนซ้ำ สับเปลี่ยนสับเปลี่ยน AirPlayAirPlay

เล่นเพลงซ้ำ แตะ 
 = เล่นซ้ำเพลงทั้งหมดในอัลบั้มหรือรายการ
 = เล่นซ้ำเฉพาะเพลงปัจจุบันเท่านั้น
 = ไม่เล่นซ้ำ

สับเปลี่ยนเพลง แตะ 
 = เพลงจะถูกสลับ 
 = เพลงจะเล่นตามลำดับ

ข้ามไปช่วงใดช่วงหนึ่งของเพลง ลากปุ่มตำแหน่งไปตามแถบเลื่อน เลื่อนนิ้วของคุณลงเพื่อลดอัตราถูอย่างช้าๆ

การตั้งค่าความเร็วในการเล่น แตะ  แตะอีกครั้งในการเปลี่ยนความเร็ว
 = เร็วขึ้น 2 เท่า
 = เร็วขึ้นครึ่งนึง
 = เร็วปรกติ

เล่นซ้ำ 30 วินาทีสุดท้ายของ 
พ็อดคาสท์

แตะ 

การเลือกหาเพลงในรายการโดยใช้
หน้าปก

จากหน้าจอกำลังเล่นอยู่ ให้ปัดซ้ายไปขวา เพลงจะเริ่มเล่นอัตโนมัติ

ใช้ Ping โปรดดู “การเฝ้าติดตามศิลปินและเพื่อนๆ” ที่หน้า 91

เล่นเพลงออกทางลำโพงของ AirPlay 
หรือ Apple TV

แตะ   โปรดดู “การใช้ AirPlay” ที่หน้า 37

ตั้งตัวเลือกสำหรับเพลง ไปที่ตั้งค่า > เพลง 

เมื่อใช้แอปฯ อื่นๆ อยู่ คุณสามารถแสดงแถบควบคุมการเล่นเสียงโดยแตะสองครั้งที่ปุ่มโฮม   
จากนั้นปัดจากซ้ายไปขวาผ่านด้านล่างของหน้าจอ

86 บทที่ 18    เพลง



แผงควบคุมจะใช้งานกับแอปฯ ที่กำลังเล่นอยู่ ขณะที่แอปฯ หลายๆ ตัวทำงานเพลงอาจจะถูกหยุดได้ 
ไอคอนสำหรับแอปฯ ที่ใช้งานอยู่จะอยู่ทางขวามือ แตะไอคอนเพื่อเปิดแอปฯ นั้น

คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง  จะยังคงแสดงแผงควบคุมการเล่นเพลงในขณะที่หน้าจอถูกล็อก

การดูแทร็กของอัลบั้ม
ดูแทร็กทั้งหมดของอัลบั้มที่เล่นเพลงปัจจุบันอยู่:  จากหน้าจอกำลังอยู่ ให้แตะ   
(แตะหน้าจอเป็นอันดับแรก หากแผงควบคุมไม่แสดง) แตะแทร็กเพื่อให้เล่น  
แตะ  อีกครั้งเพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอกำลังเล่นอยู่
คุณสามารถจัดอันดับเพลงต่างๆ จากหน้าจอของรายการแทร็กได้  
คุณสามารถใช้การจัดอันดับเพื่อสร้างเพลย์ลีสต์ที่ดีใน iTunes

ค้นหาเนื้อหาเสียง
คุณสามารถค้นหาชื่อของเพลง ศิลปิน อัลบั้ม และชื่อผู้แต่งเพลงหรือพ็อดคาสท์  
และเนื้อหาอื่นบน iPad
ค้นหาเพลง:  เมื่อเลือกหาเพลง ให้ป้อนข้อความในช่องค้นหาที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
คุณยังสามารถค้นหาสื่อจากหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 32

iTunes Match
iTunes Match จะเก็บคลังเพลงไว้ใน iCloud รวมถึงเพลงที่เคยนำเข้ามาจาก CD 
และให้คุณสนุกไปกับการสะสมต่างๆ บน iPad และอุปกรณ์ iOS รวมถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ 
บริการของ iTunes Match อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ:  iTunes Match อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่ อาจเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับข้อมูล 
โครงข่ายมือถือ ถ้าเปิด ตั้งค่า > เพลง > ใช้ข้อมูลโครงข่ายมือถือ
รายละเอียดเพิ่มเติมของ iTunes Match  ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ  
เลือก Store > เปิด iTunes Match จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มเติม

เมื่อคุณสมัครสมาชิก iTunes จะเพิ่มเพลง เพลย์ลีสต์ และ Genius Mixes ของคุณไปยัง iCloud 
เพลงอื่นๆ ของคุณที่ได้รับการเปรียบเทียบแล้วจาก iTunes Store จะสามารถใช้งานได้อัตโนมัติใน 
iCloud ของคุณ เพลงอื่นๆ ที่ยังเหลืออยู่จะถูกอัปโหลด คุณสามารถดาวน์โหลดและ 
เล่นเพลงที่สอดคล้องที่ iTunes Plus คุณสมบัติ (256 kbps DRM-free AAC) และอื่นๆ 
ถ้าต้นฉบับมีคุณสมบัติต่ำกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/icloud/features/

การเปิด iTunes Match ไปที่ตั้งค่า > เพลง
การเปิด iTunes Match จะลบเพลงที่เชื่อมข้อมูลจาก iPad  
และปิดใช้งาน Genius Mixes และ Genius Playlists

Genius
เพลย์ลีสต์ Genius คือเพลงที่สะสมจากคลังของคุณที่ไปด้วยกันได้ดี คุณสามารถสร้างเพลย์ลีสต์ 
Genius ใน iTunes และเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นไปที่ iPad คุณยังสามารถสร้างและบันทึกเพลย์ลีสต์ 
Genius ได้โดยตรงใน iPad

Genius Mix คือการเลือกเพลงที่ประเภทของเพลงเดียวกัน หรือสร้างใหม่จากคลังของคุณในการฟัง 
แต่ละครั้งเพื่อนำมาผสม

87บทที่ 18    เพลง

http://www.apple.com/icloud/features/


ในการใช้ Genius บน iPad สิ่งแรกให้เปิด Genius ใน iTunes และจากนั้นเชื่อมต่อ iPad กับ 
iTunes Genius Mix จะทำการเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติ ยกเว้นคุณจะทำการจัดการเพลงของคุณด้วย 
ตนเอง และเลือกว่าชุดรวมเพลงไหนที่คุณต้องการเชื่อมไปที่ iTunes Genius 
เป็นบริการฟรีแต่ต้องใช้ Apple ID

ขณะที่คุณเชื่อมข้อมูล Genius Mix นั้น iTunes อาจเลือกเพลงและเชื่อมข้อมูลจากคลังที่คุณยังไม่ได้
เลือกให้เชื่อมข้อมูล
เล่น Genius Mix:  แตะเพลย์ลีสต์ จากนั้นแตะอันใดอันหนึ่งของ Genius Mixes ที่ด้านบนของ 
เพลย์ลีสต์
การสร้างเพลย์ลีสต์ Genius:  เล่นเพลง จากนั้นแตะ  ที่ด้านบนของหน้าจอ
เพลย์ลีสต์ Genius จะถูกเพิ่มเข้าไปในเพลย์ลีสต์ของคุณ เช่นเดียวกับ Genius Mixes

บันทึกเพลย์ลีสต์ Genius ดูเพลย์ลีสต์ของคุณ แตะเพลย์ลีสต์ Genius แล้วแตะบันทึก เพลย์ลีสต์ 
จะถูกเปลี่ยนชื่อพร้อมกับชื่อของเพลงที่คุณเลือก

รีเฟรชเพลย์ลีสต์ Genius ในเพลย์ลีสต์ ให้แตะรีเฟรช

สร้างเพลย์ลีสต์ Genius 
โดยการใช้เพลงใหม่ๆ

เล่นเพลง จากนั้นแตะ 

ลบเพลย์ลีสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว แตะที่เพลย์ลีสต์ จากนั้นแตะ 

รายการ Genius ที่สร้างบน iPad จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

หมายเหตุ:  ทันทีที่เพลย์ลีสต์ Genius เชื่อมข้อมูลกลับไปที่ iTunes คุณจะไม่สามารถลบเพลย์ลีสต์ 
ออกจาก iPad ได้โดยตรง คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อแก้ไขชื่อเพลย์ลีสต์ หยุดเชื่อมข้อมูล 
หรือลบเพลย์ลีสต์

เพลย์ลีสต์
คุณสามารถสร้างและแก้ไขรายการของคุณบน iPad หรือแก้ไขรายการที่ถูกเชื่อมข้อมูลมาจาก 
iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
สร้างเพลย์ลีสต์:  ดูที่เพลย์ลีสต์ จากนั้นแตะใหม่ ใกล้กับด้านบนของรายการ ป้อนและบันทึกชื่อ 
สำหรับเพลงและวิดีโอนั้น จากนั้นแตะเสร็จ
ขณะที่คุณสร้างเพลย์ลีสต์และเชื่อมข้อมูล iPad ไปยังคอมพิวเตอร์ เพลย์ลีสต์จะเชื่อมข้อมูลไปยัง 
คลัง iTunes
แก้ไขเพลย์ลีสต์:  ดูเพลย์ลีสต์และเลือกเพลย์ลีสต์นั้น แตะแก้ไข
การเพิ่มเพลงอื่นๆ :  แตะเพิ่มเพลง
การลบเพลง:  แตะ   การลบเพลงออกจากเพลย์ลีสต์จะไม่ลบเพลงนั้นออกจาก iPad
ย้ายเพลงไปในที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าในรายการ:  ลาก 
การแก้ไขของคุณจะถูกคัดลอกไปยังเพลย์ลีสต์ในคลัง iTunes ไม่ว่าคุณจะเชื่อมข้อมูล iPad 
กับคอมพิวเตอร์ในครั้งถัดไป หรือผ่าน iCloud ถ้าคุณได้เป็นสมาชิก iTunes Match

ลบเพลย์ลีสต์ ในเพลย์ลีสต์ แตะเพลย์ลีสต์ค้างไว้ จากนั้นแตะ 

ลบเพลงจาก iPad ในเพลง ปัดเพื่อเลือกเพลง จากนั้นแตะลบ
เพลงที่ถูกลบจาก iPad จะไม่ถูกลบในคลัง iTunes บนเครื่อง Mac หรือ PC
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แบ่งปันกันภายในพื้นที่
แบ่งปันกันภายในพื้นที่จะช่วยให้คุณเล่นเพลง ภาพยนตร์ และทีวีโชว์บน iPad จากคลัง iTunes 
บนเครื่อง Mac หรือ PC โดย iPad และคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ต้องเปิด iTunes 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ พร้อมกับเปิดใช้แบ่งกันภายในพื้นที่และได้ลงชื่อเข้าใช้ Apple ID  
เดียวกันกับบัญชีที่ใช้แบ่งปันกันภายในพื้นที่บน iPad

หมายเหตุ:  แบ่งปันกันภายในพื้นที่ต้องใช้ iTunes 10.2 หรือใหม่กว่า เลือกหาได้ที่   
www.itunes.com/th/download เนื้อหาโบนัส เช่น หนังสือเสียงขนาดย่อม 
และรายการพิเศษต่างๆ ของ iTunes เป็นต้น จะไม่สามารถใช้แบ่งปันกันภายในพื้นที่ได้

เล่นเพลงจากคลัง iTunes ของคุณบน iPad:
 1 ใน iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก เพิ่มเติม > เปิดแบ่งปันกันภายในพื้นที่
 2 ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นคลิกสร้างแบ่งปันกันภายในพื้นที่ 
 3 บน iPad ไปที่ตั้งค่า > เพลง จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ไปที่แบ่งปันกันภายในพื้นที่ โดยใช้ Apple ID 

และรหัสผ่านเดียวกัน
 4 ในเพลง ให้แตะอื่นๆ แล้วแตะแบ่งปัน และเลือกคลัง iTunes ของคุณ

ย้อนกลับไปที่เนื้อหาบน iPad แตะแบ่งปันและเลือก iPad ของฉัน
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iTunes Store 19

เกี่ยวกับ iTunes Store
ใช้ iTunes Store เพื่อเพิ่มเนื้อหาเข้าไปยัง iPad ของคุณ คุณสามารถเลือกหาและซื้อเพลง ทีวีโชว์ 
หนังสือเสียง และเสียงเตือนได้ คุณสามารถซื้อและเช่าภาพยนตร์ หรือดาวน์โหลดและเล่นพ็อดคาสท์ 
หรือชุดสะสมของ iTunes U คุณจำเป็นจะต้องใช้ Apple ID ในการสั่งซื้อเนื้อหาต่างๆ  
โปรดดู “ค่าติดตั้งของ Store” ที่หน้า 95

หมายเหตุ:  iTunes Store อาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่ และเนื้อหาของ iTunes Store 
อาจแตกต่างกันตามแต่ภูมิภาค คุณสมบัติต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้

ในการเข้าใช้ iTunes Store บน iPad จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  
โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 124

การหาเพลง วิดีโอ และอื่นๆ
เลือกประเภท  เลือกประเภท  

เลือกหาเนื้อหา:  แตะเนื้อหาหนึ่งๆ ที่ต้องการ อาทิ เพลงหรือวิดีโอ
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ค้นหาเนื้อหา แตะช่องค้นหาและป้อนคำที่ต้องการค้นหา แล้วแตะ Search

ซื้อ ดูตัวอย่างหรือบอกต่อเกี่ยวกับ 
รายการนั้น

แตะรายการ เพื่อดูรายละเอียดในหน้าจอข้อมูลของรายการนั้น

สำรวจคำแนะนำของศิลปินและเพื่อน แตะ Ping โปรดดู “การเฝ้าติดตามศิลปินและเพื่อนๆ” ที่หน้า 91

การซื้อเพลง หนังสือเสียง และโทน
หากคุณพบเพลง อัลบั้ม หรือหนังสือเสียงที่คุณชอบใน iTunes Store คุณสามารถซื้อและ 
ดาวน์โหลดได้ คุณสามารถลองตัวอย่างรายการก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าคุณชอบจริงๆ
ตัวอย่างเพลง โทน หรือหนังสือเสียง  แตะรายการและปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

การ Redeem กิฟท์การ์ดหรือโค้ด แตะ Music แล้วแตะ Redeem ที่ด้านล่างของหน้าจอ 
และปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ ขณะคุณลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID 
ของคุณ ยอดเครดิตคงเหลือของคุณของร้านจะปรากฏกับข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 
ของคุณที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ iTunes Store เป็นส่วนใหญ่

ซื้ออัลบั้มให้เสร็จ ขณะดูอัลบั้ม แตะที่ลดราคาสำหรับเพลงที่ยังเหลืออยู่ ด้านล่างของ  
Complete My Album (อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่) ในการดูอัลบั้มอื่นๆ 
ที่เสนอ แตะ Music จากนั้นแตะเสนอ Complete My Album

ดาวน์โหลดรายการที่เคยซื้อแล้ว กด Purchased
คุณยังสามารถดาวน์โหลดรายการขณะค้นหา เพียงแตะ Download 
ที่ซึ่งปรกติคุณจะเห็นราคา

ดาวน์โหลดรายการที่ซื้อไปที่อุปกรณ์ 
เครื่องอื่นอย่างอัตโนมัติ

ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วเปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติของสิ่งที่ซื้อ

การซื้อหรือเช่าวิดีโอ
ใน iTunes Store จะช่วยให้คุณซื้อและดาวน์โหลดภาพยนตร์ ทีวีโชว์ และวิดีโอเพลง หนังบางเรื่อง 
จะสามารถเช่าได้ในช่วงระยะเวลาจำกัด วิดีโออาจมีให้ในรูปแบบความละเอียดมาตรฐาน (SD) 
หรือความละเอียดสูง (HD) หรือทั้งสองแบบ
ซื้อหรือเช่าวิดีโอ:  แตะ Buy หรือ Rent

เมื่อคุณซื้อรายการใด รายการนั้นจะเริ่มการดาวน์โหลดและปรากฏขึ้นในหน้าจอ Downloads  
โปรดดู “การเช็คสถานะดาวน์โหลด” ที่หน้า 92

ดูตัวอย่างวิดีโอ แตะดูตัวอย่าง

ดูตัวอย่างบนทีวีโดยใช้ AirPlay และ 
Apple TV

เมื่อตัวอย่างเริ่มเล่น ให้แตะ  และเลือก Apple TV  
โปรดดู “การใช้ AirPlay” ที่หน้า 37

การเฝ้าติดตามศิลปินและเพื่อนๆ
ใช้ Ping เพื่อเชื่อมโยงกับแฟนเพลงที่คลั่งไคล้ทั่วโลก เฝ้าติดตามศิลปินที่ชื่นชอบเพื่อรับทราบเกี่ยวกับ 
ผลงานใหม่ๆ หรือคอนเสิร์ตและทัวร์ที่จะจัดขึ้น รับทราบมุมมองของคนวงในเกี่ยวกับรูปภาพและ 
วิดีโอ และรับทราบเกี่ยวกับแรงบันดาลใจทำเพลงของพวกเขา อ่านคำติชมของเพื่อนๆ เกี่ยวกับ 
เพลงที่พวกเขาฟังอยู่ และดูว่าพวกเขาซื้ออะไรและจะไปชมคอนเสิร์ตใดบ้าง แสดงออกถึงความชอบใจ 
ของคุณเกี่ยวกับเพลง และโพสต์คำติชมกับผู้เฝ้าติดตามคุณ

ในการสร้างและสำรวจการต่อโยงทางเพลง คุณจำเป็นต้องสร้างโปรไฟล์ Ping
สร้างโปรไฟล์ Ping :  เปิดแอปพลิเคชั่น iTunes บน Mac หรือ PC ของคุณ ให้คลิก Ping 
และทำตามคำสั่งบนหน้าจอ
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เฝ้าติดตามศิลปิน แตะ Follow บนหน้าโปรไฟล์ของศิลปินนั้น

เฝ้าติดตามเพื่อน แตะ People แล้วป้อนชื่อของเพื่อนของคุณในช่องค้นหา แล้วแตะ Follow
หากคุณเฝ้าติดตามใครๆ พวกเขาจะไม่เฝ้าติดตามคุณโดยอัตโนมัติ 
ในโปรไฟล์ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตหรือปฏิเสธคำขอเฝ้าติดตาม 
ในแต่ละครั้ง หรือยอมรับผู้ขอเฝ้าติดตามใหม่ทั้งหมดโดยไม่ต้องตรวจสอบ

แบ่งปันความคิดของคุณ ขณะที่คุณเลือกหาอัลบั้มและเพลง ให้แตะ Post เพื่อติชมท่อนเพลง หรือ 
แตะ Like เพียงเพื่อบอกว่าคุณชอบ เพื่อนๆ ของคุณจะเห็นความคิดของคุณใน
เนื้อหาสรุปเกี่ยวกับ Activity ของ Ping ใน iTunes

แบ่งปันแผนการของคอนเสิร์ต แตะ Concerts บนหน้าโปรไฟล์ของคุณเพื่อดูการแสดงที่จะจัดขึ้นของศิลปิน 
ที่คุณเฝ้าติดตาม และเพื่อดูว่าเพื่อนๆ ของคุณใครบ้างที่จะไปชมการแสดง 
แตะ Tickets เพื่อซื้อตั๋วของคุณเอง หรือแตะ I’m Going เพื่อให้คนอื่นๆ 
รู้ว่าคุณจะไปด้วยเหมือนกัน (อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่)

การถ่ายทอดหรือดาวน์โหลดพ็อดคาสท์
คุณสามารถฟังพ็อดคาสท์ที่เป็นเสียงหรือดูพ็อดคาสท์ที่เป็นวิดีโอ ซึ่งถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ตจาก 
iTunes Store คุณสามารถดาวน์โหลดพ็อดคาสท์เสียงและวิดีโอได้
ถ่ายทอดพ็อดคาสท์:  แตะ Podcast เพื่อเลือกหาพ็อดคาสท์ใน iTunes Store

วิดีโอพ็อดคาสท์จะทำเครื่องหมายด้วยไอคอนวิดีโอ 

ดาวน์โหลดพ็อดคาสท์ แตะที่ปุ่ม Free แล้วแตะ Download พ็อดคาสท์ที่ดาวน์โหลดแล้วจะปรากฏ 
ในรายการพ็อดคาสท์

ฟังหรือดูพ็อดคาสท์ที่คุณได้ 
ดาวน์โหลด

ใน Music แตะพ็อดคาสท์ แล้วแตะพ็อดคาสท์นั้น พ็อดคาสท์แบบวิดีโอจะ 
ปรากฏในรายการวิดีโอของคุณด้วยเหมือนกัน

การเช็คสถานะดาวน์โหลด
คุณสามารถเช็คหน้าจอ Downloads เพื่อดูสถานะของรายการที่กำลังดาวน์โหลดหรือ 
รอเวลาดาวน์โหลด รวมถึงรายการซึ้อที่คุณสั่งซื้อไว้ล่วงหน้า
ดูสถานะของรายการที่กำลังดาวน์โหลด:  แตะ Downloads

รายการซื้อล่วงหน้าจะถูกดาวน์โหลดอย่างอัตโนมัติหากถึงวันจำหน่าย  
ให้กลับไปที่หน้าจอ Downloads เพื่อเริ่มดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรายการซ้ือล่วงหน้า แตะที่รายการ จากนั้นแตะ 

ถ้ารายการดาวน์โหลดเกิดขัดจังหวะ เครื่องจะเริ่มดาวน์โหลดในครั้งต่อไปหากได้เชื่อมต่อกับ 
อินเทอร์เน็ต หรือไม่ก็ หากคุณเปิด iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ iTunes 
จะดาวน์โหลดแอปฯ นั้นไปยังคลัง iTunes ของคุณต่อให้เสร็จ (หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต่อ 
กับอินเทอร์เน็ต และได้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID อันเดียวกัน)

การดูรายละเอียดบัญชีผู้ใช้
ในการดูข้อมูล iTunes Store สำหรับ Apple ID ของคุณบน iPad แตะที่ Apple ID 
(ที่ด้านล่างของหน้าจอ iTunes Store เป็นส่วนใหญ่) หรือไปที่ตั้งค่า > Store และแตะดู Apple ID 
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูข้อมูลบัญชีของคุณ โปรดดู “ค่าติดตั้งของ Store” ที่หน้า 95
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การยืนยันรายการดาวน์โหลด
คุณสามารถใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อยืนยันตรวจสอบว่า เพลง วิดีโอ แอปฯ 
และรายการอื่นๆ เหล่านี้ที่คุณซื้อจาก iTunes Store หรือ App Store อยู่ในคลัง iTunes ของคุณ 
หากดาวน์โหลดเกิดการติดขัด คุณควรจะทำการตรวจสอบรายการนั้น
ตรวจสอบการดาวน์โหลดของคุณ:  ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ  
ไปที่ Store > Check for Available Downloads

ในการดูรายการซื้อทั้งหมดของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ของคุณ  
เลือก Store > ดูบัญชีผู้ใช้ของฉัน แล้วคลิก Purchase History
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App Store 20

เกี่ยวกับ App Store
คุณสามารถค้นหา เลือกดู แสดงความคิดเห็น ซื้อ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นต่างๆ จาก App Store 
ไปที่ iPad ได้โดยตรง 

หมายเหตุ:  App Store อาจไม่มีบริการในทุกประเทศหรือภูมิภาค และเนื้อหา App Store  
อาจแตกต่างกันตามแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาค คุณสมบัติต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้

ต้องให้ iPad เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเลือกชม App Store โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 124 
การซื้อแอปฯ คุณจำเป็นต้องมี Apple ID โปรดดู “ค่าติดตั้งของ Store” ที่หน้า 95

ตรวจสอบ
การอัปเดตของแอปฯ
ตรวจสอบ
การอัปเดตของแอปฯ

การค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
เลือกดูรายการคัดสรรเพื่อดูแอปฯ ที่น่าสนใจหรือที่แนะนำใหม่ๆ หรือเลือกดูผ่าน Top 25  
เพื่อดูแอปพลิเคชั่นยอดนิยมที่สุด หากคุณต้องการหาแอปฯ เฉพาะเจาะจง ให้ใช้ Search
เลือกชม App Store:  แตะ Featured, Categories หรือ Top Charts
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เลือกหาโดยใช้ Genius แตะ Genius เพ่ือดูรายการแอปฯ ท่ีแนะนำ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับรายการแอปฯ ต่างๆ  
ที่คุณมีอยู่ ในการเปิดใช้ Genius ให้ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ Genius 
เป็นบริการฟรีแต่ต้องใช ้Apple ID 

ค้นหาแอปพลิเคชั่นต่างๆ แตะ Search แตะช่องค้นหาและป้อนคำที่ต้องการค้นหา แล้วแตะ Search

อีเมลลิงก์ของหน้าจอรายละเอียดของ
แอปฯ ซึ่งอยู่ใน iTunes

แตะ “บอกเพื่อนต่อ”

ส่งแอปพลิเคชั่นเป็นของขวัญให้กับ 
บุคคลใดๆ

แตะ “Gift This App” แล้วปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ

รายงานปัญหา แตะ “รายงานปัญหา” เลือกปัญหาจากรายการ หรือป้อนข้อความติชม 
แล้วแตะรายงาน

ซื้อและดาวน์โหลดแอปฯ แตะที่ราคา (หรือแตะ Free) แล้วแตะ Buy Now 
หากคุณได้ซื้อแอปฯ แล้ว จะปรากฏ “Install” แทนที่ราคาของหน้ารายละเอียด 
คุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากดาวน์โหลดแอปฯ นั้นอีก

การ Redeem กิฟท์การ์ดหรือโค้ด แตะ Redeem ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ Featured 
แล้วปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ 

ดูสถานะของรายการดาวน์โหลด หากคุณเริ่มดาวน์โหลดแอปฯ ไอคอนของแอปฯ จะปรากฏบนหน้าจอโฮมพร้อม
กับแถบแสดงความคืบหน้า

ดาวน์โหลดแอปฯ ที่ซื้อแล้ว แตะ Purchased ค้นหาแอปฯ ในรายการ แล้วแตะ Download
คุณยังสามารถดาวน์โหลดรายการขณะค้นหา เพียงแตะ Download 
ที่ซึ่งปรกติคุณจะเห็นราคา

ดาวน์โหลดรายการที่ซื้อไปที่อุปกรณ์ 
เครื่องอื่นอย่างอัตโนมัติ

ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วเปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติของสิ่งที่ซื้อ

การลบแอปพลิเคชั่น
คุณสามารถลบแอปฯ ที่คุณติดตั้งจาก App Store ถ้าหากคุณลบแอปพลิเคชั่นนั้น ข้อมูลของแอปฯ 
ก็จะถูกลบออกด้วย
ลบแอปฯ จาก App Store:  แตะไอคอนของแอปฯ ใดๆ บนหน้าจอโฮมค้างไว้จนกระทั่งไอคอน 
เหล่านั้นๆ เริ่มกระดุกกระดิก แล้วแตะ  กดปุ่มโฮม  เมื่อคุณได้ลบแอปฯ เสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ท iPad เพื่อลบทุกแอปฯ และข้อมูลและค่าติดตั้งของคุณทั้งหมด  
โปรดดู “การรีเซ็ท” ที่หน้า 128

ค่าติดตั้งของ Store
ใช้ค่าติดตั้ง Store เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Apple ID สร้าง Apple ID ใหม่ หรือแก้ไขบัญชีผู้ใช้เดิมที่มีอยู่ 
หากคุณมี Apple ID หลายบัญชี คุณสามารถใช้ค่าติดตั้ง Store เพื่อลงชื่อออก แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย 
Apple ID บัญชีผู้ใช้อื่น 

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ iTunes Store ไปที่ www.apple.com/legal/itunes/ww/
การลงชื่อเข้าใช้ Apple ID:  ไปที่ตั้งค่า > Store แตะลงชื่อเข้าใช้ แล้วแตะใช้ Apple ID เดิมที่มีอยู่ 
แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ

ดูและแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ ไปที่ตั้งค่า > Store แตะ Apple ID ของคุณ แล้วแตะดู Apple ID 
แตะรายการที่ต้องการแก้ไข แตะช่อง Apple ID เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID อื่น ไปที่ตั้งค่า > Store แตะชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วแตะออกจากระบบ

สร้าง Apple ID ใหม่ ไปที่ตั้งค่า > Store แตะลงชื่อเข้าใช้ แล้วแตะสร้าง Apple ID ใหม่  
และปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ
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การดาวน์โหลดที่ซื้ออัตโนมัติ ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วเปิดประเภทที่ซื้อ เช่น เพลง หรือ 
หนังสือที่คุณต้องการให้ดาวน์โหลดอัตโนมัติลง iPad  
คุณยังสามารถปิดการอัปเดตอัตโนมัติของแอปฯ แผงหนังสือ

การดาวน์โหลดรายการที่ซื้อผ่าน 
เครือข่ายมือถือ

ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วเปิดหรือปิด ใช้ข้อมูลโครงข่ายมือถือ  
การดาวน์โหลดรายการท่ีซ้ือผ่านเครือข่ายมือถืออาจมีค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการ  
แอปฯ แผงหนังสือพิมพ์จะอัปเดตเมื่อ iPad เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi 
เท่านั้น โปรดดู บทที่ 21 “แผงหนังสือพิมพ์” ที่หน้า 97
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เกี่ยวกับแผงหนังสือพิมพ์
แผงหนังสือพิมพ์จัดระเบียบวารสารและหนังสือพิมพ์ด้วยชั้นวางให้คุณเข้าหารายการสิ่งพิมพ์ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว แอปฯ แผงหนังสือพิมพ์ปรากฏบนชั้นวาง และทันทีที่ฉบับใหม่ออกมา ป้ายกำกับจะ 
ปรากฏขึ้นให้คุณทราบว่ารายการฉบับใหม่พร้อมให้อ่าน รายการสิ่งพิมพ์จะส่งไปที่ iPad 
อย่างอัตโนมัติ

แตะหนังสือคางไว
เพื่อจัดเรียง
แตะหนังสือคางไว
เพื่อจัดเรียง

ค้นหาแอปฯ แผงหนังสือพิมพ์:  แตะแผงหนังสือพิมพ์เพื่อให้ชั้นวางปรากฏขึ้น แล้วแตะ Store

แอปฯ แผงหนังสือพิมพ์จะเพิ่มไว้ที่ชั้นวางของคุณทันทีที่คุณซื้อแอปฯ เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าใช้ 
เปิดแอปฯ เพื่อดูรายการฉบับต่างๆ ของแอปฯ และตัวเลือกรายการสมัครต่างๆ

การสมัครการซื้อแอปฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไปยัง Apple ID ของคุณ  
โปรดดู “ค่าติดตั้งของ Store” ที่หน้า 95

ราคาจะแตกต่างกันออกไป และแอปฯ แผงหนังสือพิมพ์อาจไม่มีในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศ

การอ่านรายการฉบับล่าสุด
เมื่อมีหนังสือพิมพ์หรือวารสารใหม่ แผงหนังสือพิมพ์จะดาวน์โหลดตอนที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi 
และติดป้ายกำกับบนไอคอนของแอปฯ เพื่อแจ้งให้คุณทราบ การเริ่มอ่าน เปิดแผงหนังสือพิมพ์ 
แล้วหาแอปฯ ที่มีป้ายประกาศ “ใหม่”
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แอปฯ แต่ละตัวจะจัดรายการด้วยวิธีการของตนเองแตกต่างกันไป ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลบ ค้นหา 
หรือใช้งานรายการแต่ละฉบับ โปรดดู ข้อมูลวิธีใช้ของแอปฯ นั้นหรือรายการของ App Store 
คุณไม่สามารถลบแอปฯ แผงหนังสือพิมพ์จากชั้น หรือวางแอปฯ อื่นๆ บนชั้นได้
การปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติ:  ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วปิดรายการดาวน์โหลดอัตโนมัติจากสิ่งพิมพ์
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เกี่ยวกับ iBooks
iBooks เป็นหนทางในการอ่านและซื้อหนังสืออย่างดีเยี่ยม ดาวน์โหลดแอปฯ iBooks ฟรีจาก 
App Store โดยเลือกจากประเภทหนังสือมากมายตั้งแต่แบบดีเด่นไปถึงขายดีจาก iBookstore 
ทันทีที่คุณดาวน์โหลดหนังสือ หนังสือนั้นจะปรากฏบนหิ้งหนังสือของคุณ 

ในการดาวน์โหลดแอปฯ iBooks และใช้ iBookstore คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
และ Apple ID หากคุณไม่มี Apple ID หรือหากคุณต้องการซื้อโดยใช้ Apple ID อื่น  
ให้ไปที่ตั้งค่า > Store โปรดดู “ค่าติดตั้งของ Store” ที่หน้า 95

หมายเหตุ:  แอปฯ iBooks และ iBookstore อาจไม่มีให้บริการในทุกภาษาและทุกพื้นที่

การใช้ iBookstore
ในแอปฯ iBooks ให้แตะ Store เพื่อเปิดใช้ iBookstore คุณสามารถเลือกหาหนังสือเด่นหรือขายดี 
ที่สุด และสามารถหาหนังสือตามผู้แต่งหรือชื่อเรื่องจาก iBookstore หากคุณพบหนังสือที่คุณชอบ  
คุณสามารถซื้อและดาวน์โหลดหนังสือได้

หมายเหตุ:  คุณสมบัติบางประการของ iBookstore อาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่
ซื้อหนังสือ:  ค้นหาหนังสือที่คุณต้องการ แตะราคา จากนั้นแตะซื้อหนังสือ หรือขอรับหนังสือ 
ถ้าหนังสือนั้นฟรี

ขอรับข้อมูลหนังสือ คุณสามารถอ่านบทสรุปของหนังสือ อ่านหรือเขียนวิจารณ์ และดาวน์โหลดตัวอ
ย่างของหนังสือก่อนที่จะซื้อได้ หลังจากซื้อหนังสือ คุณสามารถเขียนวิจารณ์ด้ว
ยตัวเองได้

ดาวน์โหลดที่ซื้อแล้ว แตะ Purchased หรือแตะ Download ที่คุณได้เมื่อเห็นป้ายราคา

รายการท่ีซ้ือจะดาวน์โหลดอัตโนมัติโดย 
ทำบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์

ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วเปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติของสิ่งที่ซื้อ

การเชื่อมข้อมูลหนังสือและไฟล์ PDF ต่างๆ
ใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลหนังสือและ PDF ของคุณระหว่าง iPad และคอมพิวเตอร์ รวมทั้งซื้อ 
หนังสือจาก iTunes Store เมื่อ iPad ถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ บานหน้าต่าง Books  
จะให้คุณเลือกรายการที่ต้องการเชื่อมข้อมูล คุณยังสามารถเพิ่มหนังสือแบบ ePub ที่ไม่มีการควบคุม 
ลิขสิทธิ์ดิจิตอล และไฟล์ PDF ไปที่คลัง iTunes ของคุณ หนังสือในรูปแบบ PDF และ ePub 
จะสามารถใช้งานได้บนเว็บ
เชื่อมข้อมูลหนังสือหรือไฟล์ PDF ไปที่ iPad:  ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ ให้เลือก File > Add to 
Library และเลือกไฟล์ .pdf, .epub หรือ .ibooks เชื่อมต่อ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์และเชื่อมข้อมูล
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สำหรับความรวดเร็วในการเพิ่มไฟล์ PDF ไปยัง iBooks โดยไม่ต้องเชื่อมข้อมูล ให้ใช้อีเมลส่ง PDF  
จากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ เปิดข้อความในอีเมลบน iPad จากนั้นแตะไฟล์ PDF 
ที่แนบมาและเลือก “เปิดใน iBooks” จากเมนูที่ปรากฏขึ้น

การอ่านหนังสือ
อ่านหนังสือแสนจะง่าย จากหิ้งหนังสือ ให้แตะหนังสือที่คุณต้องการอ่าน หากคุณไม่เห็นหนังสือที่คุณ 
มองหาอยู่ แตะชุดรวบรวม เพื่อดูกลุ่มหนังสืออื่นๆ

เพิ่มที่คั่นหนาหนังสือเพิ่มที่คั่นหนาหนังสือ

แตะสองครั้งเพื่อซูมแตะสองครั้งเพื่อซูม

ไปที่หนาอื่นๆไปที่หนาอื่นๆ

การอ่านหนังสือขณะนอน:  ใช้การล็อกตามแนวตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ iPad หมุนหน้าจอเมื่อคุณหมุน 
iPad โปรดดู “การดูในแนวตั้งหรือแนวนอน” ที่หน้า 15

หนังสือแต่ละเล่มจะมีลักษณะเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและรูปแบบของหนังสือ บางความสามารถที่ 
บรรยายด้านล่างอาจจะไม่สามารถใช้งานได้กับหนังสือที่คุณกำลังอ่านอยู่ ตัวอย่าง 
การพิมพ์จะสามารถใช้งานสำหรับ PDF เท่านั้น และถ้าหนังสือไม่มีการบรรยายที่อัดไว้รวมอยู่ด้วย 
คุณจะไม่พบไอคอนการอ่านออกเสียง

แสดงแถบควบคุม แตะที่ตรงกลางของหน้า

พลิกหน้า แตะใกล้ขอบขวาหรือซ้ายของหน้า หรือปัดซ้ายหรือขวา ในการเปลี่ยนทิศทาง 
พลิกหน้าเมื่อแตะที่ขอบซ้าย ไปที่ตั้งค่า > iBooks > ระยะขอบแท็ปซ้าย

ดูหน้าสารบัญ แตะ   หนังสือบางเล่มคุณยังสามารถจีบนิ้วเพื่อดูหน้าสารบัญได้

เพิ่มหรือลบที่คั่นหน้าหนังสือ แตะ   คุณสามารถสร้างที่คั่นหน้าหนังสือได้หลายๆ อัน 
สำหรับลบที่คั่นหน้าหนังสือ แตะที่คั่นหน้าหนังสือ 
คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มที่คั่นหน้าหนังสือเมื่อคุณปิดไฟล์หนังสือ เนื่องจาก iBooks 
จะจำตำแหน่งที่คุณออกมา และกลับไปที่ตำแหน่งนั้นหากคุณเปิดขึ้นอีกครั้ง
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เพิ่มหรือลบไฮไลท์ แตะสองครั้งที่คำ ใช้ขอบจับเพื่อปรับการเลือก จากนั้นแตะไฮไลท์และเลือกสี  
สำหรับลบไฮไลท์ แตะข้อความที่ไฮไลท์ไว้ จากนั้นแตะ 
สำหรับขีดเส้นใต้คำ แตะ 
สำหรับเปลี่ยนสี แตะข้อความที่ไฮไลท์ จากนั้นเลือกสีใหม่จากเมนู

เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขโน้ต แตะสองครั้งที่คำ จากนั้นแตะโน้ต เมื่อเสร็จสิ้นการเขียนโน้ต แตะที่ใดๆ 
บนหน้าหนังสือเพื่อปิด
สำหรับดูโน้ต ให้แตะตัวบ่งชี้ที่ขอบใกล้กับข้อความที่ไฮไลท์ไว้ 
สำหรับลบโน้ต  ให้ลบข้อความของโน้ตนั้น สำหรับลบโน้ตและไฮไลท์โน้ต 
แตะข้อความที่ไฮไลท์ จากนั้นแตะ 
สำหรับเปลี่ยนสี แตะข้อความที่ไฮไลท์ จากนั้นเลือกสีใหม่จากเมนู
สำหรับเพิ่มโน้ตเพื่อไฮไลท์ แตะข้อความที่ไฮไลท์ จากนั้นแตะ 

เลือกที่คั่นหน้าหนังสือทั้งหมด แตะ   และจากนั้นเลือกที่คั่นหน้าจากรายการ

ดูโน้ตทั้งหมดของคุณ สำหรับหนังสือหนึ่งๆ ไม่ว่าจะแตะ  และจากนั้นแตะโน้ต หรือแตะ   ได้ 
โปรดดู “โน้ตการเรยีนรู้และรายการคำศัพท์” ที่หน้า 102

ขยายภาพ แตะสองครั้งที่รูปภาพเพื่อซูมเข้า หรือจีบนิ้วเพื่อขยายรูปภาพเพียงบางส่วนใน
หนังสือ

ไปที่หน้าเฉพาะ ใช้แถบควบคุมการนำทางของหน้าที่ด้านล่างของหน้าจอ หรือแตะ  
และป้อนเลขหน้า จากนั้นแตะเลขหน้าในผลการค้นหา

ค้นหาในหนังสือ แตะ 
สำหรับค้นหาเว็บ แตะค้นหาเว็บหรือค้นหาวิกิพีเดีย Safari 
จะเปิดขึ้นและแสดงผลการค้นหา

ค้นหาสำหรับคำหรือวลีอื่นๆ ที่ปรากฏ แตะสองครั้งที่คำ ใช้ขอบจับเพื่อปรับการเลือก 
จากนั้นแตะค้นหาในเมนูที่ปรากฏ

ค้นหาคำศัพท์ แตะสองครั้งที่คำ ใช้ขอบจับเพื่อปรับการเลือก 
จากนั้นแตะนิยามในเมนูที่ปรากฏ
คำนิยามอาจไม่มีให้บริการในทุกภาษา

ฟังการอ่านหนังสือ แตะ 
คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับหนังสือบางเล่มเท่านั้น
ถ้าคุณมีการมองเห็นที่ไม่ชัดเจน คุณยังสามารถใช้ VoiceOver 
เพื่ออ่านข้อความ โดยหนังสือส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเสียงได้  
โปรดดู “เกี่ยวกับ VoiceOver” ที่หน้า 107

iBookds จะเก็บสะสมชุดหนังสือ ที่คั่นหน้า โน้ต และข้อมูลหน้าปัจจุบันของคุณ โดยใช้ Apple ID 
ของคุณ ดังนั้นคุณจะสามารถอ่านหนังสือบนทุกๆ อุปกรณ์ iOS ได้อย่างไม่ขาดตอน  
iBooks จะบันทึกข้อมูลสำหรับหนังสือทั้งหมดของคุณเมื่อคุณได้เปิดหรือออกจากแอปฯ  
ข้อมูลของหนังสือแต่ละเล่มจะยังถูกบันทึกขณะที่คุณเปิดหรือปิดหนังสือเล่มนั้น
เปิดหรือปิดการเชื่อมข้อมูล:  ไปที่ตั้งค่า > iBooks

หนังสือบางเล่มอาจใช้วิดีโอหรือเสียงที่ถูกเก็บอยู่บนเว็บด้วย
เปิดหรือปิดวิดีโอและเสียงออนไลน์:  ไปที่ตั้งค่า > iBooks > เสียงและวิดีโอออนไลน์
หมายเหตุ:  ถ้า iPad มีการเชื่อมต่อข้อมูลโครงข่ายมือถือ การเล่นไฟล์เหล่านี้อาจจำเป็นต้องเสีย 
ค่าธรรมเนียมกับผู้ให้บริการ

เปลี่ยนลักษณะของหนังสือ
หนังสือบางเล่มจะให้คุณเปลี่ยนขนาด ฟอนต์ และสีของหน้าได้
ปรับความสว่าง:  แตะใกล้กับตรงกลางของหน้าเพื่อให้แถบควบคุมปรากฏขึ้น จากนั้นแตะ  
ถ้าคุณไม่พบ  ให้แตะ  เป็นอันดับแรก
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เปลี่ยนฟอนต์หรือขนาด: แตะใกล้กับตรงกลางของหน้าเพื่อให้แถบควบคุมปรากฏขึ้น จากนั้นแตะ  
แตะฟอนต์เพ่ือเลือกแบบตัวพิมพ์ ไม่ใช่หนังสือทุกเล่มท่ีรองรับการเปล่ียนฟอนต์
หนังสือบางเล่มจะยอมให้คุณเปลี่ยนขนาดได้เท่านั้น เมื่อ iPad อยู่ในแนวตั้ง

เปลี่ยนสีของหน้าและข้อความ แตะใกล้กับตรงกลางของหน้าเพื่อให้แถบควบคุมปรากฏขึ้น แตะ  
จากนั้นแตะธีม การตั้งค่านี้จะใช้กับหนังสือทั้งหมดที่รองรบั

ใช้เต็มหน้าจอเพื่อแสดงหนังสือ แตะใกล้กับตรงกลางของหน้าเพื่อให้แถบควบคุมปรากฏขึ้น แตะ  แตะธีม 
จากนั้นแตะเต็มหน้าจอ หนังสือบางเล่มอาจแสดงผลแบบเต็มหน้าจออัตโนมัติ

เปิดหรือปิด จัดขอบเอกสารแบบ 
เสมอหน้าและใส่เครื่องหมายขีดสั้น 
อัตโนมัติ

ไปที่ตั้งค่า > iBooks หนังสือบางเล่มและ PDF จัดไม่สามารถถูกจัดขอบเอกสาร
แบบเสมอหน้าหรือใส่เครื่องหมายขีดสั้นอัตโนมัติ

โน้ตการเรียนรู้และรายการคำศัพท์
ในหนังสือที่รองรับการทำงานนี้ คุณสามารถใช้มุมมองโน้ตเพื่อดูไฮไลท์ทั้งหมดและ 
โน้ตในลักษณะการ์ดได้ สำหรับระบุโน้ตของคุณ ดูตามบทหรือค้นหาเนื้อหาอย่างรวดเร็ว 
ดูโน้ตของคุณ:  แตะ 

ดูโน้ตตามบท ป้ายกำกับในรายการบทจะแสดงถึงจำนวนของโน้ตและไฮไลท์ที่คุณได้เพิ่มไว้ 
สำหรับแต่ละบท ถ้าคุณไม่พบรายการบท ให้แตะปุ่มบท
แตะบทเพื่อดูโน้ต แตะรายการเพื่อแสดงโน้ตหรือไฮไลท์ในเนื้อหา

ค้นหาโน้ตทั้งหมด: ในมุมมองโน้ต ป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหา ถ้าคุณไม่พบช่องค้นหา 
ให้แตะปุ่มบท บทพร้อมกับโน้ตและไฮไลท์ที่ตรงกันจะถูกแสดง 
แตะบทเพื่อดูโน้ต

ดูโน้ตและคำศัพท์ในลักษณะของการ์ด
เรียนรู้ใหม่อีกครั้ง

แตะการ์ดเรียนรู้
ด้านหน้าของแต่ละการ์ดจะแสดงข้อความที่คุณไฮไลท์ไว้ 
ปัดเพื่อย้ายระหว่างการ์ด ถ้าการ์ดมีโน้ตต่างๆ อยู่ จะแสดงด้วย  
ให้แตะการ์ดเพื่อพลิกอีกด้าน
แตะ  เพื่อเลือกที่ไฮไลท์ไว้ขึ้นมาแสดง หรือเพื่อสับเปลี่ยนการ์ด 
ถ้าบทประกอบด้วยรายการคำศัพท์ คุณยังสามารถรวมเข้าไปไว้ในการ์ดของ
คุณได้

อีเมลโน้ตของคุณ เมื่อดูโน้ต ให้แตะ   เลือกโน้ตต่างๆ ที่ต้องการแบ่งปัน จากนั้นแตะอีเมล

ลบโน้ต เมื่อดูโน้ต ให้แตะ   เลือกโน้ตต่างๆ ที่ต้องการลบ จากนั้นแตะลบ

โต้ตอบกับสื่อสารสนเทศ
หนังสือบางเล่มจะมีส่วนโต้ตอบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ไดอะแกรม งานนำเสนอ แกลอรี่ วัตถุที่เป็น 3D 
และบทสรุป สำหรับโต้ตอบกับวัตถุสื่อสารสนเทศ ให้แตะ ปัด หรือจีบนี้ว ตัวอย่าง สำหรับงานนำเสนอ 
คุณสามารถแตะ  เพื่อเริ่มเล่น จากนั้นแตะเพื่อดูแต่ละหน้าจอได้ สำหรับดูส่วนหนึ่งแบบเต็มหน้าจอ 
ให้จีบด้วยสองนิ้ว เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้จีบนิ้วเพื่อปิด

การพิมพ์หรืออีเมลไฟล์ PDF
คุณสามารถใช้ iBooks เพื่อส่งสำเนาของไฟล์ PDF โดยอีเมล หรือเพื่อพิมพ์ไฟล์ PDF ทั้งหมด 
หรือบางส่วนไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ

คุณสามารถอีเมลหรือพิมพ์ PDF แต่ไม่สามารถใช้กับหนังสือได้
อีเมลไฟล์ PDF:  เปิด PDF จากนั้นแตะ  และเลือกอีเมลเอกสาร ข้อความใหม่จะปรากฏขึ้นพร้อม 
กับแนบไฟล์ PDF นั้น หากเขียนข้อความของคุณเสร็จเรียบร้อย ให้แตะส่ง

พิมพ์ไฟล์ PDF เปิด PDF จากนั้นแตะ  และเลือกพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ และช่วงของหน้า 
และจำนวนชุด แล้วแตะพิมพ์ โปรดดู “การพิมพ์” ที่หน้า 33
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จัดเรียงหิ้งหนังสือ
ใช้หิ้งหนังสือเพื่อเลือกหาหนังสือและไฟล์ PDF ของคุณ คุณยังสามารถจัดเรียงรายการต่างๆ 
ในกลุ่มได้

แตะหนังสือคางไว
เพื่อจัดเรียง
แตะหนังสือคางไว
เพื่อจัดเรียง

มีบริการใน iBookstore ชื่อหนังสือมีการเปลี่ยนแปลงไดมีบริการใน iBookstore ชื่อหนังสือมีการเปลี่ยนแปลงได

ย้ายหนังสือหรือไฟล์ PDF ไปที่กลุ่ม:  ไปที่หิ้งหนังสือ และแตะแก้ไข เลือกหนังสือที่คุณต้องการย้าย 
จากนั้นแตะย้าย และเลือกกลุ่ม
หากคุณเพิ่มหนังสือหรือไฟล์ PDF ไปที่หิ้งหนังสือของคุณ รายการนั้นจะปรากฏไว้ในชุดหนังสือหรือ 
กลุ่ม PDF หลังจากนั้น คุณสามารถย้ายไปที่กลุ่มอื่นได้ คุณอาจต้องการสร้างกลุ่มสำหรับที่ทำงานและ
ที่โรงเรียน หรือสำหรับอ้างอิงและอ่านเล่น เป็นต้น

ดูกลุ่ม แตะชุดรวบรวม แล้วแตะรายการที่ปรากฏขึ้น

การจัดการกลุ่ม แตะชุดรวบรวม เพื่อให้รายการกลุ่มต่างๆ ปรากฏขึ้น 
สำหรับแก้ไขชื่อชุดรวบรวม ให้แตะแก้ไข
คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบชุดรวบรวม Book และ PDF ที่ให้มากับเครื่อง 

เรียงลำดับหิ้งหนังสือ แตะ  และเลือกเรียงลำดับจากตัวเลือกที่ด้านล่างของหน้าจอ

ลบรายการจากชั้นวาง แตะแก้ไข จากนั้นแตะหนังสือหรือไฟล์ PDF ที่คุณต้องการลบเพื่อให้ 
รูปเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น แตะลบ หากคุณทำการลบเสร็จ ให้แตะเสร็จ 
หากคุณลบหนังสือที่คุณซื้อแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้อีกครั้งจาก 
Purchases ใน iBookstore

ค้นหาหนังสือ ไปที่หิ้งหนังสือ แตะแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปด้านบนสุดของหน้าจอ  
แล้วแตะ   ดูการค้นหาสำหรับชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง 
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Game Center 23

เกี่ยวกับ Game Center
คุณสามารถค้นพบเกมใหม่ๆ และแบ่งปันประสบการณ์เล่นเกมของคุณกับเพื่อนๆ รอบโลกใน  
Game Center เชิญเพื่อนๆ ของคุณเข้าเล่น หรือใช้จับคู่แข่งอัตโนมัติเพื่อหาคู่แข่งอื่นที่ทัดเทียมกัน  
แต่ละแต้มโบนัสโดยบรรลุผลเล่นเกมเฉพาะอย่างสำเร็จ ดูว่าเพื่อนบรรลุอะไรบ้าง และตรวจดูกระดาน
แต้มนำว่าใครเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุด

หมายเหตุ:  Game Center อาจไม่มีในทุกพื้นที่ และเกมอาจแตกต่างกันออกไป

คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและต้องมี Apple ID เพื่อใช้ Game Center 
ถ้าคุณมีบัญชี iCloud คุณสามารถใช้ Apple ID กับ Game Center ถ้าหากคุณไม่มี Apple ID 
คุณสามารถสร้างได้ใหม่จาก Game Center ตามคำแนะนำ ด้านล่าง

ประกาศสถานะของคุณ 
เปลี่ยนรูปของคุณ 
หรือออกจากระบบ

ประกาศสถานะของคุณ 
เปลี่ยนรูปของคุณ 
หรือออกจากระบบ

เชิญเพื่อนๆ 
เขาเลนเกม
เชิญเพื่อนๆ 
เขาเลนเกม

เลือกเกม
เพื่อเลน
เลือกเกม
เพื่อเลน

ตอบกลับคำขอ
ของเพื่อน
ตอบกลับคำขอ
ของเพื่อน

การลงชื่อเข้าใช้ Game Center
ลงชื่อเข้าใช้:  เปิด Game Center ถ้าคุณเห็นรายชื่อของคุณและรูปภาพที่ด้านบนของหน้าจอฉัน 
แสดงว่าได้ลงชื่อแล้ว แต่ถ้าไม่เห็น ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่าน จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ หรือ  
แตะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เพื่อสร้าง Apple ID ใหม่
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เพิ่มรูปภาพ แตะรูปภาพถัดจากชื่อของคุณ

ประกาศสถานะของคุณ แตะที่ฉัน จากนั้นแตะแถบสถานะ แล้วระบุสถานะของคุณ

ดูค่าติดตั้งบัญชีผู้ใช้ของคุณ แตะฉัน แตะป้ายบัญชีผู้ใช้ และเลือกดูบัญชีผู้ใช้

ออกจากระบบ แตะฉัน แตะป้ายบัญชีผู้ใช้ และแตะออกจากระบบ  
คุณไม่จำเป็นต้องออกจากระบบทุกครั้งที่คุณเลิกใช้ Game Center

การซื้อและการดาวน์โหลดเกมต่างๆ
รายการเกมสำหรับ Game Center จะหาได้จาก App Store
ซื้อและดาวน์โหลดเกม:  แตะเกม แล้วแตะเกมที่แนะนำ หรือแตะค้นหาเกมจาก Game Center
บริเวณส่วนของ Game Center ใน App Store จะแสดงเกมต่างๆ ที่ใช้งานได้กับ Game Center 
คุณสามารถเลือกชมในส่วนนี้ และ ซื้อและดาวน์โหลดเกมต่างๆ จากส่วนนี้ได้  
โปรดดู บทที่ 20 “App Store” ที่หน้า 94

ซื้อเกมที่เพื่อนคุณมี แตะเพื่อนๆ แล้วแตะชื่อเพื่อนของคุณ แตะเกมในรายการเกมของเพื่อนคุณ 
จากนั้นแตะราคาเกม

การเล่นเกมต่างๆ
เล่นเกม:  แตะเกม เลือกเกม แล้วแตะเล่น

ดูรายการผู้ทำแต้มนำสูงสุด แตะเกม แล้วเลือกเกม แล้วแตะกระดานแต้มนำ

ดูรายการผลสำเรจ็ที่คุณสามารถลอง 
เล่น

แตะเกม เลือกเกม แล้วแตะรายการผลสำเรจ็

กลับไปที่ Game Center 
หลังจากเล่นเกม

กดปุ่มโฮม แล้วแตะ Game Center บนหน้าจอโฮม

การเล่นเกมกับเพื่อนๆ
Game Center ให้คุณติดต่อกับผู้เล่นต่างๆ รอบโลก คุณเพิ่มเพื่อนไปที่ Game Center โดยเรียกขอ
หรือรับคำขอจากผู้เล่นอื่น
เชิญเพื่อนเล่นเกมแบบหลายผู้เล่น:  แตะเพื่อนๆ เลือกเพื่อน เลือกเกม แล้วแตะเล่น  
ถ้าหากเกมต้องการผู้เล่นเพิ่มหรืออนุญาตให้เพิ่ม เลือกผู้เล่นอื่นเพื่อเชิญเล่น แล้วแตะถัดไป 
ส่งการเชิญของคุณ แล้วรอการตอบรับจากผู้เล่นอื่นเหล่านั้น เริ่มเล่นเกมเมื่อทุกคนพร้อม

ถ้าหากเพื่อนไม่พร้อมหรือไม่ตอบการเชิญของคุณกลับมา คุณสามารถแตะจับคู่แข่งอัตโนมัติเพื่อให้ 
Game Center หาผู้เล่นอื่นให้คุณ หรือแตะเชิญเพื่อนเพื่อพยายามเชิญเพื่อนคนอื่น

ส่งคำขอกับเพื่อน แตะเพื่อนหรือคำขอ แตะเพิ่มเพื่อน แล้วป้อนอีเมลหรือชื่อเล่นของเพื่อนคุณใน 
Game Center สำหรับเลือกหารายชื่อของคุณ ให้แตะ   กดคีย์รีเทิร์นต่อ 
ท้ายที่อยู่อีเมลแต่ละอันเพื่อเพิ่มเพื่อนหลายๆ คนในคำขอเดียว

ตอบคำขอกับเพื่อนกลับ แตะคำขอ แตะคำขอนั้น แล้วแตะตอบรับหรือเพิกเฉย 
ในการรายงานปัญหาเกี่ยวกับคำขอ ให้ปัดสะบัดขึ้น แล้วแตะ “รายงานปัญหา”

ดูเกมที่เพื่อนคุณเล่น 
และตรวจดูแต้มของเพื่อนคุณ

แตะเพื่อนๆ แตะชื่อเพื่อนของคุณ แล้วแตะเกมหรือแต้ม

ค้นหาบุคคลในรายการเพื่อนของคุณ แตะแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปข้างบนสุดของหน้าจอ แล้วแตะช่องค้นหาและเริ่ม
ป้อนชื่อบุคคล
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ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นส่งการเชิญเกี่ยวกับ 
เกม

ปิดการเชิญเกี่ยวกับเกมในค่าติดตั้งบัญชีผู้ใช้ Game Center ของคุณ  
โปรดดู “การตั้งค่า Game Center” ที่หน้า 106

ปกปิดที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณ ปิดค้นหาฉันโดยอีเมลในค่าติดตั้งบัญชีผู้ใช้ของ Game Center ของคุณ  
โปรดดู “การตั้งค่า Game Center” ที่หน้า 106

ปิดกิจกรรมทั้งหมดของการเล่นแบบ
หลายผู้เล่น

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > Game Center แล้วปิดเกมเล่นหลายผู้เล่น

ไม่อนุญาตให้ใช้คำขอกับเพื่อน ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > Game Center แล้วปิดการเพิ่มเพื่อนๆ

ดูรายการเพื่อนๆ ของเพื่อน แตะเพื่อนๆ แตะชื่อเพื่อน แล้วแตะเพื่อนๆ ที่อยู่ใต้รูปเพื่อน

ลบเพื่อน แตะเพื่อนๆ แตะชื่อเพื่อน แตะเลิกเพื่อน

รายงานพฤติกรรมก้าวร้าวหรือ 
ไม่เหมาะสม

แตะเพื่อนๆ แตะชื่อของบุคคลนั้น แล้วแตะ “รายงานปัญหา”

การตั้งค่า Game Center
การตั้งค่าของ Game Center จำนวนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับ Apple ID ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
การตั้งค่าอื่นๆ จะอยู่ในแอปฯ ตั้งค่า ใน iPad ของคุณ
เปลี่ยนค่าติดตั้งของ Game Center สำหรับ Apple ID ของคุณ:  ลงชื่อเข้าใช้โดย Apple ID 
จากนั้นแตะที่ฉัน แตะที่แถบบัญชี และเลือกดูบัญชี
ระบุการแจ้งที่คุณต้องการจาก Game Center:  ไปที่ตั้งค่า > การแจ้ง > Game Center  
ถ้าหาก Game Center ไม่ปรากฏ ให้เปิดใช้การแจ้ง
เปลี่ยนการจำกัดที่ส่งผลต่อ Game Center:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การแจ้ง > Game Center
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ผู้พิการ 24
คุณสมบัติผู้พิการสากลต่างๆ
iPad รวมคุณสมบัติสำหรับผู้พิการต่างๆ ประกอบด้วย

ตัวอ่านออกเสียงบนหน้าจอ VoiceOver Â
การซูม Â
อักษรขนาดใหญ่ Â
ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ Â
เลือกการพูด Â
การพูดข้อความอัตโนมัติ Â
เสียงโมโนและความสมดุล Â
AssistiveTouch Â
การรองรับคีย์ตัวอักษรเบรลล์ Â
เล่นเนื้อหาคำบรรยาย Â

การซูม ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ และเสียงโมโน คุณสมบัติเหล่านี้ทำงานได้กับแอปฯ ทั้งหมด 
ข้อความขนาดใหญ่ใช้ทำงานได้กับ Mail และโน้ต VoiceOver ทำงานได้กับแอปฯ ที่ให้มากับ 
และแอปฯ บางจำนวนของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่คุณสามารถดาวน์โหลดจาก App Store  
คำบรรยายภาพจะทำงานได้กับวิดีโอและพ็อดคาสท์ที่รองรับการทำงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับผู้พิการของ iPad ไปที่   
www.apple.com/asia/accessibility

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติผู้พิการแต่ละคุณสมบัติได้ในค่าติดตั้งผู้พิการของ iPad  
คุณยังสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติผู้พิการบางอย่างใน iTunes หากคุณต่อ iPad เข้ากับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 
เปิดใช้คุณสมบัติผู้พิการบน iPad:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ
เปิดใช้คุณสมบัติผู้พิการบน iTunes:  เชื่อมต่อ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์และเลือก iPad 
ในรายการอุปกรณ์ของ iTunes คลิก Summary จากนั้นคลิก Configure Universal Access 
ที่ด้านล่างของหน้าจอ Summary

เกี่ยวกับ VoiceOver
VoiceOver จะออกเสียงดังอธิบายว่าอะไรบ้างปรากฏบนหน้าจอ เพื่อคุณจะสามารถใช้ iPad 
ได้โดยไม่ต้องมอง 

VoiceOver จะบอกคุณเกี่ยวกับรายการแต่ละชิ้นบนหน้าจอขณะที่คุณเลือกรายการนั้น 
หากคุณเลือกรายการ กรอบสีดำ (เคอร์เซอร์ของ VoiceOver) จะล้อมรอบรายการนั้นและ 
VoiceOver จะพูดชื่อหรืออธิบายรายการนั้นๆ
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แตะหน้าจอหรือลากนิ้วของคุณเพื่อฟังรายการอื่นๆ บนหน้าจอ หากคุณเลือกข้อความ VoiceOver 
จะอ่านออกเสียงข้อความนั้น หากคุณเปิดใช้คำพูดอธิบาย VoiceOver อาจบอกคุณเกี่ยวกับชื่อของ 
รายการและให้คำแนะนำ ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” ในการโต้ตอบกับรายการเหล่านั้น 
บนหน้าจอ เช่น ปุ่มและลิงก์ เป็นต้น ให้ใช้ลักษณะท่าทางที่อธิบายไว้ใน “เรียนรู้ท่าทางสำหรับ 
VoiceOver” ที่หน้า 110

หากคุณไปหน้าจอใหม่ VoiceOver จะส่งเสียง เลือกและออกเสียงรายการแรกบนหน้าจอให้อย่าง 
อัตโนมัติ (โดยปรกติจะเป็นรายการที่อยู่มุมบนซ้าย) VoiceOver ยังให้คุณทราบหากหน้าจอเปลี่ยน 
เป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง หรือหากหน้าจอล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอ

หมายเหตุ:  VoiceOver ออกเสียงเป็นภาษาที่กำหนดไว้ในค่าติดตั้งนานาชาติ ซึ่งค่าติดตั้งนี้อาจจะ 
ขึ้นอยู่กับค่าติดตั้งรูปแบบภูมิภาค (ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค)  
VoiceOver มีให้เลือกใช้ในหลายภาษาแต่ไม่ใช่ทุกภาษา

การตั้งค่า VoiceOver
ข้อสำคัญ:  VoiceOver เปล่ียนลักษณะท่าทางท่ีใช้ในการควบคุม iPad ทันทีท่ีคุณเปิดใช้ VoiceOver  
คุณต้องใช้ลักษณะท่าทางของ VoiceOver เพื่อใช้ iPad แม้กระทั่งวิธีปิดใช้ VoiceOver แล้วจึงจะ 
สามารถใช้งานตามปรกติได้อีกครั้ง

หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถใช้ VoiceOver และการซูมเต็มหน้าจอพร้อมๆ กัน
เปิดหรือปิด VoiceOver  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver คุณยังสามารถตั้ง 
กดสามครั้งที่โฮมให้เป็นการเปิดหรือปิด VoiceOver ได้ โปรดดู “กดสามครั้งที่โฮม” ที่หน้า 116

เปิดหรือปิดพูดคำอธิบาย ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver หากคุณเปิดใช้คำพูดอธิบาย 
VoiceOver อาจบอกคุณเกี่ยวกับการกระทำของรายการหรือให้คำแนะนำ  
ตัวอย่าง “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” คุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายไปยังโรเตอร์ 
แล้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับ  
โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 111

ตั้งความเร็วการพูดของ VoiceOver ในตั้งค่า เลือกทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver และลากแถบความเร็วการพูด 
คุณยังสามารถเพิ่มความเร็วการพูดไปยังโรเตอร์แล้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับ  
โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 111

เปลี่ยนการออกเสียงพูดขณะพิมพ์ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ออกเสียงพูดขณะพิมพ์

ใช้การออกเสียงสะกด ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ใช้การออกเสียงสะกด 
ข้อความจะถูกอ่านทีล่ะตัวอักษร VoiceOver จะออกเสียงตัวอักษรก่อน 
แล้วจึงจะออกเสียงของคำนั้นตามมา เช่น “f” และจากนั้นจะออกเสียงว่า 
“foxtrot”

การเปลี่ยนระดับเสียง ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง 
VoiceOver จะออกเสียงสูง เมื่อใส่ตัวอักษรและออกเสียงต่ำเมื่อลบ
ตัวอักษร VoiceOver จะออกเสียงสูงเมื่อพูดสิ่งของแรกในกลุ่ม (เช่น 
หัวข้อในรายการหรือตาราง) และออกเสียงต่ำเมื่อพูดสิ่งสุดท้ายในกลุ่ม

ตั้งตัวเลือกของโรเตอร์สำหรับใช้เว็บ 
เพื่อเลือกหา

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > โรเตอร์ แตะเพื่อเลือกหรือ 
ยกเลิกการเลือกตัวเลือก หรือลาก  ขึ้นเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรายการใหม่

เปลี่ยนการออกเสียงของ VoiceOver ตั้งโรเตอร์สำหรับภาษาแล้วปัดขึ้นหรือลง ตำแหน่งโรเตอร์ภาษาจะปรากฏหาก 
เลือกการออกเสียงมากกว่าหนึ่ง

เลือกการออกเสียงที่มีให้ใช้ในโรเตอร์ 
ภาษา

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > โรเตอร์ภาษา หากต้องการ 
เปลี่ยนตำแหน่งของภาษาหนึ่งในรายการ ให้ลาก  ขึ้นหรือลง

เปลี่ยนภาษาสำหรับ iPad ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา บางภาษาอาจมีผลกระทบโดย 
การตั้งค่ารูปแบบภูมิภาคใน ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค

ข้ามรูปภาพขณะกำลังนำทาง ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > นำทางกับรูปภาพ  
คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะข้ามรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะไม่มีคำอธิบาย

พูดการแจ้งหากคุณล็อก iPad ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > พูดการแจ้ง  
หากพูดการแจ้งปิด iPad จะพูดเฉพาะเวลาเมื่อปลดล็อก
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การใช้ VoiceOver
เลือกรายการต่างๆ บนหน้าจอ:  ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ VoiceOver จะระบุรายการแต่ละชิ้น 
ขณะที่คุณแตะรายการนั้น คุณสามารถเลื่อนจากทั้งรายการนั้นไปยังรายการถัดไปอย่างอัตโนมัติโดย 
ปัดซ้ายหรือขวาด้วยหนึ่งนิ้ว รายการต่างๆ จะเลือกจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง 
ปัดขวาเพื่อไปยังรายการถัดไป หรือปัดซ้ายเพื่อกลับไปรายการก่อนหน้า

เปิดใช้การนำทางในแนวตั้ง เพิ่มการนำทางในแนวตั้งให้กับโรเตอร์ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกไว้จากนั้นให้ปัดขึ้น
หรือลงเพื่อเลื่อนรายการขึ้นบนหรือลงล่าง  
โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 111

เลือกรายการแรกหรือท้ายสุดบน 
หน้าจอ

ปัดขึ้นหรือลงด้วยสี่นิ้ว

ปลดล็อก iPad เลือกปุ่มปลดล็อก แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

เลือกรายการตามชื่อ แตะบริเวณใด ๆ บนหน้าจอด้วยสองนิ้วสามครั้งเพื่อเปิดเลือกรายการ 
จากนั้นให้พิมพ์ชื่อในช่องค้นหา หรือปัดขวาหรือซ้ายไปเพื่อย้ายผ่านรายการ 
ตามลำดับตัวอักษร หรือแตะดัชนีตารางที่อยู่ด้านขวาของรายการและปัดขึ้น 
หรือลงเพื่อย้ายอย่างรวดเรว็ผ่านรายการเหล่านั้น

เปลี่ยนชื่อของรายการหน้าจอเพื่อให้ 
ง่ายในการค้นหา

แตะค้างด้วยสองนิ้วทุกที่บนหน้าจอ

พูดข้อความรายการที่เลือกไว้:  ปัดลงหรือขึ้นด้วยนิ้วเดียวเพื่ออ่านคำหรือตัวอักษรถัดไปหรือ 
ก่อนหน้านี้ (การหมุนการควบคุมโรเตอร์เพื่อเลือกตัวอักษรหรือคำต่าง ๆ 
คุณสามารถรวมการสะกดการออกเสียง โปรดดู “การตั้งค่า VoiceOver” ที่หน้า 108

หยุดพูดรายการ แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว แตะอีกครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อให้กลับมาพูดต่อ 
หากคุณเลือกรายการอื่น การพูดจะกลับมาทำงานต่อ

เปลี่ยนความดังการพูด ใช้ปุ่มปรับเสียงบน iPad หรือเพิ่มความดังให้กับโรเตอร์และการปัดขึ้นและลง 
เพื่อปรับ โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 111

พักเสียงของ VoiceOver แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว แตะด้วยสามนิ้วสองครั้งอีกครั้งเพื่อเปิดเสียงพูดกลับ 
มา ในการปิดเฉพาะเสียงของ VoiceOver ให้ตั้งสวิตช์ด้านข้างเพื่อปิดเสียง 
หากคีย์บอร์ดภายนอกต่ออยู่ คุณยังสามารถกดคีย์ Control บนคีย์บอร์ดเพื่อ
ปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงของ VoiceOver ได้

เปลี่ยนเสียงการอ่าน ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ใช้เสียงแบบคอมแพ็ก

พูดทั้งหน้าจอจากด้านบนสุด ปัดขึ้นด้วยสองนิ้ว

พูดจากรายการปัจจุบันจนถึงด้านล่าง
สุดของหน้าจอ

ปัดลงด้วยสองนิ้ว

พูดข้อมูลสถานะของ iPad แตะบนสุดของหน้าจอเพื่อได้ยินข้อมูลบางอย่างเก่ียวกับเวลา สถานะแบตเตอรี่ 
ความแรงสัญญาณของ Wi-Fi และอื่น ๆ

“แตะ” รายการที่เลือกไว้หาก VoiceOver เปิดใช้อยู่:  แตะบริเวณใดๆ บนหน้าจอสองครั้ง

“แตะสองครั้ง” รายการที่เลือกไว้เมื่อ 
VoiceOver เปิดใช้อยู่

แตะบริเวณใดๆ บนหน้าจอสามครั้ง

ปรับแถบเลื่อน การปัดขึ้นหรือลงด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อเพิ่มหรือลดค่าติดตั้ง 

เลื่อนรายการหรือบริเวณของหน้าจอ ปัดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว ปัดลงเพื่อเลื่อนหน้าลงของรายการหรือหน้าจอ  
หรือปัดขึ้นเพื่อเลื่อนหน้าขึ้น ในระหว่างปัดหน้าของรายการ VoiceOver 
จะพูดช่วงของรายการที่แสดง (ตัวอย่างเชน่ "แสดงแถวที่ 5 ถึง 10”) คุณยัง
สามารถเลื่อนรายการต่อเนื่องแทนที่การปัดหน้า แตะสองครั้งค้างไว้ หากคุณ 
ได้ยินลำดับเสียงจำนวนหนึ่งดังขึ้น คุณสามารถเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงตาม
รายการ การเลื่อนผ่านอย่างต่อเนื่องจะหยุดลงหากคุณยกนิ้วของคุณขึ้น
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ใช้ดัชนีรายการ รายการบางรายการจำนวนหนึ่งจะมีดัชนีเรียงตามตัวอักษรอยู่ด้านขวา  
ไม่สามารถเลือกดัชนีโดยปัดระหว่างรายการ คุณต้องแตะดัชนีเพื่อเลือก 
ดัชนีโดยตรง ขณะที่ดัชนีได้เลือกไว้ ให้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดัชนี 
คุณยังสามารถแตะสองครั้ง แล้วเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลง

จัดลำดับรายการใหม่ บางรายการ อาทิเช่น โรเตอร์และโรเตอร์ภาษาในตั้งค่าผู้พิการสามารถจัด 
ลำดับใหม่ได้ เลือก  บนด้านขวาของรายการ แตะสองครั้งค้างไว้กระทั่ง 
ได้ยินเสียงจากนั้นค่อยลากขึ้นหรือลง VoiceOver พูดรายการที่คุณย้ายขึ้น 
หรือลงขึ้นอยู่กับทิศทางที่กำลังลาก

จัดเรียงหน้าจอโฮมใหม่ เลือกไอคอนที่คุณต้องการเลื่อนบนหน้าจอโฮม แตะสองครั้งค้างไว้ 
และลากไอคอนนั้น VoiceOver จะพูดตำแหน่งของแถวและคอลัมน์ขณะที่่คุณ
ลากไอคอนนั้น ปล่อยไอคอนหากอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ คุณสามารถ 
ลากไอคอนอื่นเพิ่มเติมได้ ลากรายการไปทางขอบซ้ายหรือขวาของหน้าจอเพื่อ
เลื่อนไปหน้าอื่นของหน้าจอโฮม เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มโฮม 

เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว ขณะที่ม่านหน้าจอเปิดอยู่ หน้าจออาจดูเหมือนว่าปิด 
แต่เนื้อหายังคงสามารถแสดงได้บนหน้าจอ

ปลดล็อก iPad เลือกสวิตช์ปลดล็อก แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

เรียนรู้ท่าทางสำหรับ VoiceOver
หาก VoiceOver เปิดอยู่ ท่าทางหน้าจอสัมผัสมาตรฐานให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป ลักษณะท่าทาง 
เพิ่มเติมเหล่านี้ให้คุณเลื่อนไปตามหน้าจอ และบังคับรายการแต่ละชิ้นที่คุณเลือก ท่าทาง VoiceOver 
ประกอบด้วยท่าทางสองและสามน้ิวเพ่ือแตะหรือปัด กรณีเพ่ือให้ได้ผลอย่างดีท่ีสุดขณะใช้งานพร้อมกัน 
หลายๆ นิ้ว ให้ผ่อนคลายนิ้วของคุณและปล่อยให้นิ้วแตะหน้าจอที่มีระยะห่างระหว่างนิ้วอย่างเหมาะสม

คุณสามารถใช้ท่าทางมาตรฐานหาก VoiceOver เปิดอยู่โดยแตะนิ้วสองครั้งค้างไว้บนหน้าจอ  
เสียงดังเรียงลำดับลักษณะหนึ่งจะบอกให้รู้ว่าให้ใช้ลักษณะท่าทางปรกติ ลักษณะท่าทางปรกติจะคงไว้ 
ให้ใช้อยู่จนกระทั่งคุณปล่อยนิ้วของคุณ แล้วท่าทางของ VoiceOver จะกลับมาทำงานต่อ

คุณสามารถใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานท่าทาง VoiceOver ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะ
สองนิ้วโดยใช้ทั้งสองนิ้วจากมือข้างเดียวกัน หรือนิ้วเดียวจากมือแต่ละข้าง คุณยังสามารถใช้นิ้วหัวแม่
มือของคุณได้ หลายๆ คนเห็นถึงประโยชน์ของการใช้งาน “แตะแยก” แทนที่จะทำการเลือกรายการ 
โดยแตะสองครั้ง คุณสามารถแตะรายการนั้นค้างไว้ด้วยนิ้วหนึ่ง และแตะหน้าจอด้วยอีกนิ้วหนึ่ง 
ทดลองเทคนิคต่างๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

หากลักษณะท่าทางที่คุณทำไม่ทำงาน ลองทำท่าทางเหล่านั้นให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะกับท่าทางแตะสอง 
ครั้งและการปัด ในการปัด ลองปัดหน้าจอด้วยนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว หาก VoiceOver เปิดอยู่  
ปุ่มฝึกท่าทางจะปรากฏโดยให้คุณฝึกท่าทาง VoiceOver ก่อนใช้งานจริง
ฝึกท่าทาง:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver จากนั้นแตะฝึกท่าทาง 
หากคุณฝึกหัดเสร็จสิ้น ให้แตะเสร็จ
หากคุณไม่เห็นปุ่มฝึกท่าทาง VoiceOver ให้แน่ใจว่า VoiceOver เปิดอยู่

สรุปรายการท่าทางของ VoiceOver หลักมีดังนี้:

การนำทางและการอ่าน
 Â แตะ:  พูดรายการ
 Â ปัดขวาหรือซ้าย:  เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้
 Â ปัดขึ้นหรือลง:  ขึ้นอยู่กับตั้งค่าควบคุมโรเตอร์  

โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 111
 Â แตะสองนิ้ว:  หยุดพูดรายการปัจจุบันนั้น
 Â ปัดขึ้นสองนิ้ว:  อ่านทั้งหมดจากด้านบนสุดของหน้าจอ
 Â ปัดลงสองนิ้ว:  อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน
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 Â “ถู” ด้วยสองนิ้ว:  ย้ายสองนิ้วกลับไปกลับมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว (แบบตัว “z”) 
เพื่อยกเลิกคำเตือน หรือกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้

 Â แตะสองนิ้วสามครั้ง:  เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ
 Â ปัดขึ้นหรือลงสามนิ้ว:  เลื่อนหนึ่งหน้าในครั้งเดียว
 Â ปัดขวาหรือซ้ายสามนิ้ว:  ไปหน้าต่อไปหรือก่อนหน้า (เช่น หน้าจอโฮม หุ้น หรือ Safari)
 Â แตะสามนิ้ว:  พูดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งภายในรายการ หรือข้อความที่เลือกไว้
 Â แตะสี่นิ้วที่บนสุดของหน้าจอ:  เลือกรายการแรกของหน้า
 Â แตะสี่นิ้วที่ล่างสุดของหน้าจอ:  เลือกรายการสุดท้ายของหน้า

เปิดใช้งาน
 Â แตะสองครั้ง:  เปิดใช้รายการที่เลือก
 Â แตะสามครั้ง:  แตะรายการสองครั้ง
 Â แตะแยก:  ตัวเลือกอีกทางหนึ่งในการเปิดใช้งานใดๆ นอกจากการแตะสองครั้ง 

วิธีนี้จะแตะรายการนั้นๆ ด้วยหนึ่งนิ้ว และแตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น เพื่อเปิดใช้งานรายการนั้นๆ
 Â แตะรายการด้วยหนึ่งนิ้ว และแตะหน้าจอด้วยอีกนิ้วหนึ่ง (“แตะแยก”):  เปิดใช้รายการ
 Â แตะสองครั้งค้าง (1 วินาที) + การใช้ท่าทางปรกติ:  ใช้ท่าทางปรกติ

ท่าทางแตะสองครั้งค้างไว้ จะบอก iPad ให้รับรู้ว่าท่าทางถัดไปจะเป็นวิธีใช้ปรกติ ตัวอย่างเช่น 
คุณสามารถแตะสองนิ้วค้างไว้ แล้วลากนิ้วเพื่อเลื่อนสวิตช์โดยไม่ต้องยกนิ้ว เป็นต้น

 Â แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว:  เล่นหรือหยุดพักในเพลง วิดีโอ YouTube วอยซ์เมโม หรือรูปภาพ  
ถ่ายภาพ (กล้อง) เริ่มหรือหยุดพักบันทึกในกล้องหรือวอยซ์เมโม เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา

 Â แตะสองครั้งด้วยสองนิ้วค้างไว้:  เปิดตัวตั้งชื่อปุ่ม
 Â แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว:  เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ
 Â แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว:  ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver
 Â แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว:  เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ

การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver
ส่วนควบคุมโรเตอร์ คือแผงควบคุมเสมือนที่สามารถใช้เปลี่ยนผลลัพธ์ของการเลื่อนขึ้นและลงเมื่อใช้ 
VoiceOver
การใช้โรเตอร์:  หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอ iPad รอบจุดระหว่างนิ้ว

เปลี่ยนตัวเลือกที่อยู่ในโรเตอร์:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver >โรเตอร์  
และเลือกตัวเลือกที่ต้องการใช้งานในโรเตอร์

ผลของการใช้โรเตอร์ขึ้นกับว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ หากคุณกำลังอ่านข้อความในอีเมล คุณสามารถ 
ใช้โรเตอร์เพื่อสลับระหว่างฟังข้อความทีละคำ หรือทีละตัวอักษร หรือทีละบรรทัดตามที่คุณปัดขึ้นหรือ
ลง หากคุณดูหน้าเว็บอยู่ คุณสามารถใช้ค่าติดตั้งของโรเตอร์เพื่อฟังข้อความทั้งหมด (ทั้งแบบทีละคำ 
หรือทีละตัวอักษร) หรือข้ามระหว่างรายการหนึ่งไปยังอีกรายการที่เป็นประเภทเดียวกัน เช่น หัวข้อ 
หรือลิงก์

การอ่านข้อความ
การเลือกรับฟังข้อความตาม:

ตัวอักษร คำ หรือบรรทัด Â
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การพูด
ปรับการพูด VoiceOver ตาม:

ความดังหรืออัตราเร็ว Â
ใช้แบบมีเสียงขณะที่พิมพ์ การเปลี่ยนระดับเสียง หรือการออกเสียงสะกด  Â
(การใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple)

โปรดดู “การควบคุม VoiceOver ผ่านทางคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 114

การนำทาง
การเลือกรับฟังข้อความตาม:

ตัวอักษร คำ หรือบรรทัด Â
หัวข้อ Â
ลิงก์ ลิงก์ที่เคยชม ไม่ใช่ลิงก์ หรือลิงก์ในหน้า Â
แถบบังคับแบบฟอร์ม Â
ตารางหรือแถว (ขณะกำลังไล่ดูตาราง) Â
รายการ Â
สถานที่สังเกต Â
รูปภาพ Â
ข้อความนิ่ง Â
รายการประเภทเดียวกัน Â
ปุ่มต่างๆ Â
ช่องข้อความ Â
ช่องค้นหา Â
คอนเทนเนอร์ (บริเวณหน้าจอ เช่น แท่นวาง) Â

ซูมเข้าหรือออก

การป้อนข้อความ
การเลื่อนจุดแทรกและรับฟังข้อความตาม

ตัวอักษร คำ หรือบรรทัด Â

เลือกฟังก์ชั่นแก้ไข

การเลือกภาษา

การใช้งานตัวบังคับ 
การเลือกรับค่าตาม:

ตัวอักษร คำ หรือบรรทัด Â

ปรับค่าของตัวควบคุมวัตถุ

การป้อนและแก้ไขข้อความกับ VoiceOver
หากคุณเลือกช่องข้อความด้วย VoiceOver คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดหน้าจอ 
หรือคีย์บอร์ดภายนอกต่อเข้ากับ iPad เพื่อป้อนข้อความ คุณสามารถใช้คุณสมบัติแก้ไขของ iPad 
เพื่อตัด คัดลอก หรือวางในช่องข้อความ

มีสองวิธีในการป้อนข้อความใน VoiceOver คือ ป้อนแบบมาตรฐาน และป้อนแบบสัมผัส 
การป้อนแบบมาตรฐาน ให้เลือกคีย์แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อป้อนตัวอักษร 
สำหรับการป้อนด้วยคีย์สัมผัส ให้คุณแตะคีย์ที่จะเลือกเพื่อให้ตัวอักษรถูกป้อนอัตโนมัติเมื่อคุณยกนิ้ว 
ออก การป้อนด้วยคีย์สัมผัสสามารถทำได้เร็ว แต่อาจจะต้องอาศัยทักษะมากกว่าแบบมาตรฐาน

112 บทที่ 24    ผู้พิการ



VoiceOver ยังให้คุณใช้คุณสมบัติการแก้ไขของ iPad เพื่อตัด คัดลอก หรือวางในช่องข้อความ
ป้อนข้อความ:  เลือกช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแสดงจุดแทรกและคีย์บอร์ดบน
หน้าจอ และป้อนตัวอักษรที่ต้องการ
 Â การป้อนแบบมาตรฐาน:  เลือกคีย์ต่างๆ บนคีย์บอร์ดโดยการเลื่อนจากซ้ายหรือขวา จากนั้นแตะ 

สองครั้งเพื่อป้อนตัวอักษร หรือป้อนตัวอักษรโดยลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดเพื่อเลือกคีย์  
และขณะแตะคีย์นั้นด้วยหนึ่งนิ้วค้างไว้ ให้แตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น VoiceOver จะพูดคีย์นั้นหากเลือก 
และจะพูดอีกครั้งเมื่อป้อนเข้า

 Â การป้อนแบบคีย์สัมผัส:  แตะคีย์ที่คีย์บอร์ดเพื่อเลือก จากนั้นยกนิ้วของคุณออกเพื่อป้อนตัวอักษร 
ถ้าคุณแตะคีย์ผิด ให้ย้ายนิ้วบนคีย์บอร์ดจนกระทั่งเลือกคีย์ที่ต้องคุณต้องการได้ VoiceOver จะ 
อ่านออกเสียงตัวอักษรสำหรับแต่ละคีย์ที่คุณสัมผัส แต่จะไม่ป้อนตัวอักษรนั้นจนกว่าคุณจะยกนิ้ว 
ออก
หมายเหตุ:  คีย์สัมผัสจะใช้สำหรับใส่ข้อความเท่านั้น ใช้การป้อนแบบมาตรฐานสำหรับคีย์ เช่น 
Shift, Delete และ Return

ย้ายตำแหน่งแทรก:  ปัดขึ้นหรือลงเพื่อย้ายตำแหน่งแทรกไปข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความ 
ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกว่า คุณต้องการเลื่อนตำแหน่งแทรกทีละตัวอักษร คำ หรือบรรทัด VoiceOver 
จะส่งเสียงขณะตำแหน่งแทรกเลื่อน และพูดตัวอักษร คำ หรือบรรทัดที่ได้ข้ามผ่านไป 

เมื่อการเลื่อนไปข้างหน้าคำ ตำแหน่งแทรกจะถูกเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของคำ ก่อนช่องว่างหรือ 
เครื่องหมายอื่นๆ เมื่อเลื่อนไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะเลื่อนไปตำแหน่งสิ้นสุดของคำหน้า  
ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ ในการย้ายตำแหน่งแทรกผ่านเครื่องหมายที่จุดสิ้นสุดของคำหรือ 
ประโยค ให้ใช้โรเตอร์เพื่อสลับกลับไปยังโหมดตัวอักษร เมื่อย้ายตำแหน่งแทรกไปตามบรรทัด 
VoiceOver จะออกเสียงของแต่ละบรรทัดที่ลากผ่าน เมื่อย้ายไปข้างหน้า ตำแหน่งแทรกจะย้ายไป 
แทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป (โดยคาดหวังว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดบรรทัดก่อนหน้าของย่อหน้า
นั้น ตำแหน่งแทรกจะถูกย้ายไปจุดสิ้นสุดของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป) เมื่อย้ายไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรก
จะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป

การเลือกแบบมาตรฐานหรือแบบสัมผัส ในการเปิดใช้ VoiceOver และคีย์ที่เลือกบนคีย์บอร์ด  
ให้ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกชนิดการป้อน จากนั้นให้เลื่อนขึ้นหรือลง

ลบอักขระ เลือก  จากนั้นแตะสองครั้งหรือแตะแยก คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ 
แม้จะใช้คีย์สัมผัสอยู่ ในการลบตัวอักษรหลายๆ ตัว แตะค้างไว้ที่คีย์ Delete  
จากนั้นแตะที่หน้าจอด้วยนิ้วอื่นสำหรับแต่ละตัวอักษรที่ต้องการลบ  
VoideOver จะอ่านออกเสียงตัวอักษรที่ถูกลบไป ถ้าการเปลี่ยนระดับเสียง 
เปิดอยู่ VoiceOver จะพูดอักษรที่ลบในระดับเสียงที่เบากว่า

เลือกข้อความ ตั้งค่าโรเตอร์เพื่อแก้ไข ให้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือก หรือเลือกทั้งหมด 
แล้วแตะสองครั้ง หากคุณเลือกการทำงานเลือก จะเลือกคำใกล้ตำแหน่งแทรก 
มากที่สุดหากคุณแตะสองครั้ง หากคุณเลือกการทำงานเลือกทั้งหมด 
ข้อความทั้งหมดก็จะถูกเลือก จีบนิ้วเข้าหาหรือออกจากกันเพื่อเพิ่มหรือ 
ลดส่วนที่เลือกไว้

ตัด คัดลอก หรือวาง ให้แน่ใจว่า ได้ตั้งโรเตอร์ไปที่แก้ไข ในขณะที่ข้อความเลือกไว้อยู่ 
ให้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกตัด คัดลอก หรือวาง แล้วแตะสองครั้ง

ยกเลิก เขย่า iPad หรือปัดซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการทำงานยกเลิก แล้วแตะสองครั้ง

ป้อนตัวอักษรกำกับเสียง ในโหมดการป้อนแบบมาตรฐาน เลือกตัวอักษร จากน้ันแตะสองคร้ังและค้างไว้ 
จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเพื่อเน้นตัวอักษรที่ปรากฏขึ้น ลากไปทางซ้ายหรือขวา 
เพื่อเลือกและฟังเสียง ปล่อยนิ้วของคุณเพื่อป้อนตัวอักษรปัจจุบันที่เลือกไว้

การเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อน ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วปัดขึ้นหรือลง เลือก “ภาษาเริ่มต้น” เพื่อใช้ 
ภาษานี้เฉพาะในค่าติดตั้งของนานาชาติ ถ้าคุณเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษา 
ในการตั้งค่าโรเตอร์ภาษาของ VoiceOver โรเตอร์ภาษาจะปรากฏ  
โปรดดู “การตั้งค่า VoiceOver” ที่หน้า 108
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การใช้ VoiceOver กับ Safari
เมื่อต้องการค้นหาเว็บใน Safari ด้วยการเปิดใช้ VoiceOver คุณจะได้ยินเสียงของผลลัพธ์ที่ได้จาก
การค้นหา
ค้นหาเว็บ:  เลือกท่ีช่องค้นหา จากน้ันป้อนคำท่ีต้องการค้น และเลือกผลลัพธ์โดยอาศัยโรเตอร์ ปัดขวา 
หรือซ้ายเพื่อย้ายลงหรือขึ้นในรายการ จากนั้นแตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อค้นหาเว็บโดยใช้คำปัจจุบัน

การใช้ VoiceOver กับแผนที่
ใช้ VoiceOver เพื่อซูมเข้าหรือออก เลือกหมุดปัก และรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งต่างๆ
ซูมเข้าหรือออก:  เลือกแผนที่ และใช้โรเตอร์เพื่อเลือกโหมดซูม แล้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อซูมเข้าหรือออก
เลือกหมุดปัก:  แตะหมุดปัก หรือปัดซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายจากหมุดหนึ่งไปยังอีกหมุดหนึ่ง 
ขอรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง:  เมื่อเลือกหมุดปักแล้ว แตะสองครั้งเพื่อแสดงแถบข้อมูล ปัดซ้ายหรือขวา 
เพื่อเลือกแถบข้อมูล แล้วแตะสองครั้งเพื่อแสดงหน้าข้อมูล

การควบคุม VoiceOver ผ่านทางคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple
คุณสามารถ VoiceOver ควบคุมบน iPad ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple  
โปรดดู “การใช้อุปกรณ์บลูทูธ” ที่หน้า 37

คำสั่งทางคีย์บอร์ดของ VoiceOver ให้คุณใช้หาหน้าจอ เลือกรายการ อ่านเนื้อหาในหน้าจอ 
ปรับโรเตอร์ และสั่งให้ทำงานอื่นๆ ของ VoiceOver คำสั่งทางคีย์บอร์ดทั้งหมด (ยกเว้นหนึ่งคำสั่ง) 
ประกอบด้วย Control-Option ซึ่งย่อไว้ในตารางข้างล่างว่า “VO” 

วิธีใช้ VoiceOver จะออกเสียงคีย์หรือคำสั่งทางคีย์บอร์ดขณะเดียวกันกับที่คุณป้อน 
คุณสามารถใช้วิธีช่วยเหลือของ VoiceOver ในการเรียนรู้การจัดเรียงคีย์บอร์ด และการกระทำต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการกดหลายๆ คีย์ร่วมกัน 

คำสั่งทางคีย์บอร์ดของ VoiceOver
VO = Control-Option

อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน VO–A

อ่านจากข้างบนสุด VO–B

เคลื่อนไปที่แถบสถานะ VO–M

กดปุ่มโฮม VO–H

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้ VO–ลูกศรขวา หรือ VO–ลูกศรซ้าย

แตะรายการ VO–คีย์สเปซ

แตะสองนิ้วสองครั้ง VO–“-”

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้ 
ของโรเตอร์

VO–ลูกศรขึ้น หรือ VO–ลูกศรลง

เลือกรายการของเสียงพูดถัดไปหรือ 
ก่อนหน้านี้ของโรเตอร์

VO–Command–ลูกศรซ้าย หรือ VO–Command–ลูกศรขวา

ปรับรายการของเสียงพูดของโรเตอร์ VO–Command–ลูกศรขึ้น หรือ VO–Command–ลูกศรลง

ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ 
VoiceOver

VO–S

เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ VO–Shift-S

เปิดใช้วิธีช่วยเหลือของ VoiceOver VO–K

กลับไปหน้าจอก่อนนี้ หรือปิดวิธีใช้ 
VoiceOver

Escape
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นำทางอย่างเร็ว
เปิดใช้นำทางอย่างเร็วในการบังคับ VoiceOver ทางคีย์ลูกศร นำทางอย่างเร็วโดยปรกติแล้วปิดอยู่

เปิดหรือปิดนำทางอย่างเรว็ ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้ ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนนี้ซึ่ง 
กำหนดโดยค่าติดตั้งของโรเตอร์

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

เลือกรายการแรกหรือสุดท้าย Control–ลูกศรขึ้น หรือ Control–ลูกศรลง

“แตะ” รายการ ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

เลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนซ้ายหรือขวา Option–ลูกศรขึ้น Option–ลูกศรลง Option–ลูกศรซ้าย หรือ  
Option–ลูกศรขวา

ปรับโรเตอร์ Option–ลูกศรขึ้น Option–ลูกศรลง Option–ลูกศรซ้าย หรือ  
Option–ลูกศรขวา

นำทางอย่างรวดเร็วผ่านอักษรเดียวสำหรับเว็บ
ขณะดูเว็บด้วยการนำทางอย่างเร็วเปิดอยู่ คุณสามารถใช้คีย์ต่างๆ บนคีย์บอร์ดเพื่อนำทางให้หน้าเว็บ
ที่เร็วขึ้น ป้อนคีย์ต่างๆ ลงไปจะช่วยย้ายไปยังรายการที่สอดคล้องกับที่ป้อนไว้ กด Shift ค้างไว้ขณะ 
ที่พิมพ์ตัวอักษรเพื่อย้ายไปยังรายการก่อนหน้านี้

H หัวข้อ

L ลิงก์

R ช่องข้อความ

B ปุ่ม

C แถบบังคับแบบฟอร์ม

I รูปภาพ

T ตาราง

S ข้อความนิ่ง

W สถานที่สังเกต

X รายการ

M รายการประเภทเดียวกัน

1 หัวข้อขนาด 1

2 หัวข้อขนาด 2

3 หัวข้อขนาด 3

4 หัวข้อขนาด 4

5 หัวข้อขนาด 5

6 หัวข้อขนาด 6

การใช้คีย์ตัวอักษรเบรลล์กับ VoiceOver
คุณสามารถใช้การรีเฟรชการแสดงผลอักษรเบลล์แบบบลูทูธ เพื่ออ่านผลลัพธ์ของ VoiceOver 
ในอักษรเบลล์ และคุณสามารถใช้การแสดงผลอักษรเบลล์พร้อมกับคีย์นำเข้าและคีย์ควบคุมอื่นๆ 
เพื่อควบคุม iPad เมื่อ VoiceOver ถูกเปิดใช้งานอยู่ โดย iPad จะทำงานกับการแสดงผลอักษร 
เบลล์แบบไร้สายได้หลากหลาย สำหรับรายการการแสดงอักษรเบลล์ที่รองรับ ไปที่  
www.apple.com/asia/accessibility/iphone/braille-display.html
ติดตั้งคีย์ตัวอักษรเบรลล์:  เปิดการแสดงผล จากนั้นไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ 
แล้วไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > อักษรเบรลล์ และเลือกคีย์อักษรเบรลล์
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เปิดหรือปิดอักษรเบรลล์ย่อ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > อักษรเบรลล์

เปิดหรือปิดอักษรเบรลล์แบบแปดจุด ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > อักษรเบรลล์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งอักษรเบลล์ทั่วไปสำหรับการนำทางของ VoiceOver และ 
สำหรับข้อมูลที่ระบุไปยังการแสดงผลที่เจาะจง ไปที่ support.apple.com/kb/HT4400

คีย์ตัวอักษรเบรลล์จะใช้ภาษาที่ตั้งไว้จาก Voice Control โดยปรกติภาษาที่ตั้งให้สำหรับ iPad 
จะอยู่ในตั้งค่า > นานาชาติ > ภาษา คุณสามารถใช้ค่าติดตั้งภาษาของ VoiceOver  
ตั้งให้เป็นภาษาอื่นที่ต่างออกไปสำหรับ VoiceOver และคีย์ตัวอักษรเบรลล์
ตั้งภาษาสำหรับ VoiceOver:  ไปที่ติดตั้ง > ทั่วไป > นานาชาติ > สั่งการด้วยเสียง แล้วเลือกภาษา
หากคุณเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPad คุณอาจต้องรีเซ็ทภาษาใหม่สำหรับ VoiceOver 
และคีย์ตัวอักษรเบรลล์

คุณสามารถต้ังแถวซ้ายสุดหรือขวาสุดของคีย์ตัวอักษรเบรลล์ในการดูสถานะของระบบและข้อมูลต่างๆ:
ประวัติการประกาศจะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน Â
ยังไม่ได้อ่านข้อความประวัติการประกาศปัจจุบัน Â
ข้อความ VoiceOver ปิดเสียงอยู่ Â
แบตเตอรี่ของ iPad ต Â ่ำ (ชาร์จน้อยกว่า 20%)
iPad อยู่ในแนวนอน Â
ปิดการแสดงหน้าจอ Â
บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเพิ่มเติมทางซ้าย Â
บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางขวา Â

ตั้งช่องซ้ายสุดหรือขวาสุดให้แสดงข้อมูลสถานะของคีย์:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > 
VoiceOver > อักษรเบรลล์ > ช่องสถานะ แล้วแตะซ้ายหรือขวา 
ดูรายละเอียดมากขึ้นของช่องสถานะ:  ในการแสดงผลอักษรเบลล์ของคุณ 
ให้กดปุ่มโรเตอร์ของเซลล์สถานะ

กดสามครั้งที่โฮม
คลิกปุ่มโฮมสามครั้งเป็นวิธีที่ง่ายในการเปิดหรือปิดคุณสมบัติผู้พิการบางอย่างโดยกดปุ่มโฮม  
สามครั้งอย่างเร็วๆ คุณสามารถตั้งกดปุ่มโฮมสามครั้งให้เปิดหรือปิด VoiceOver  
เปิดหรือปิดตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ เปิดหรือปิดการสัมผัส หรือถามคุณว่าต้องการให้ทำอะไรหาก
คุณกดปุ่มโฮมสามครั้ง:

เปิดหรือปิด VoiceOver Â
เปิดหรือปิดตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ Â
เปิดหรือปิดซูม Â
เปิดหรือปิด AssistiveTouch Â

โดยปรกติ กดปุ่มโฮมสามครั้งจะปิดใช้งานอยู่
ตั้งกดปุ่มโฮมสามครั้ง:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > กดสามครั้งที่โฮม 
แล้วเลือกคุณลักษณะที่คุณต้องการ

ซูม
คุณสมบัติซูมของผู้พิการให้คุณขยายหน้าจอท้ังหน้าเพ่ือช่วยให้คุณเห็นว่าอะไรบ้างปรากฏอยู่บนหน้าจอ
เปิดหรือปิดซูม:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > ซูม หรือไม่ก็ ให้กดปุ่มโฮมสามครั้ง  
โปรดดู “กดสามครั้งที่โฮม” ที่หน้า 116
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ซูมเข้าหรือออก แตะหน้าจอสองคร้ังด้วยสามน้ิว โดยปรกติ หน้าจอจะขยายข้ึน 200 เปอร์เซ็นต์  
หากคุณขยายขนาดด้วยตัวเอง (โดยใชท้่าทางแตะและลาก 
ตามคำอธิบายด้านล่าง) iPad จะกลับไปขนาดขยายนั้นอย่างอัตโนมัติหากคุณ
ซูมเข้าโดยแตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว

เพิ่มขนาดขยาย ใช้สามนิ้ว แตะแล้วลากไปทางด้านบนของหน้าจอ (เพื่อเพิ่มการขยาย) 
หรือไปทางด้านล่างของหน้าจอ (เพื่อลดการขยาย) ท่าทางแตะและลากจะ 
คล้ายกับการแตะสองครั้ง ยกเว้น คุณไม่ต้องยกนิ้วขึ้นตอนแตะครั้งที่สอง  
ให้ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอแทน โดยเมื่อคุณทำการลากนิ้วผ่านหน้าจอ 
คุณสามารถลากต่อได้ด้วยนิ้วเดียว

เลื่อนรอบๆ หน้าจอ ลากหน้าจอด้วยสามนิ้วขณะที่ซูมเข้าอยู่ เมื่อคุณเริ่มลากนิ้ว 
คุณสามารถลากด้วยนิ้วเดียว โดยที่คุณจะเห็นส่วนอื่นๆ ของหน้าจอเพิ่มเติม 
ปล่อยนิ้วค้างไว้ใกล้กับขอบของหน้าจอเพื่อแผ่ออกไปทางด้านของภาพ
หน้าจอนั้น เลื่อนนิ้วของคุณไปใกล้กับขอบเพื่อกวาดเลื่อนอย่างรวดเรว็ 
ขณะที่คุณเปิดหน้าจอใหม่ จะซูมไปที่ด้านบนตรงกลางของหน้าจอเสมอ

ขณะใช้งานซูมกับคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ภาพของหน้าจอจะเป็นภาพที่ต่อจากตำแหน่งแทรก 
ซึ่งจะแสดงอยู่กลางหน้าจอเสมอ โปรดดู “ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 31

อักษรขนาดใหญ่
ข้อความขนาดใหญ่จำทำให้ข้อความใน Mail และโน้ตมีขนาดใหญ่ขึ้น  
คุณสามารถเลือกขนาดตัวอักษรขนาดตั้งแต่ 20 จุด 24 จุด 32 จุด 40 จุด 48 จุด หรือ 56 จุด
ตั้งขนาดของข้อความ:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > อักษรขนาดใหญ่

ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ
ใช้ตัวอักษรขาวบนพื้นดำเพื่อเปลี่ยนสีหน้าจอของ iPad ซึ่งอาจทำให้อ่านหน้าจอได้ง่ายขึ้น  
หากเปิดใช้ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ หน้าจอจะเป็นเหมือนฟิล์มถ่ายรูปเนกาทีฟ
เปลี่ยนสีของหน้าจอ:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > อักษรขาวบนพื้นดำ

เลือกการพูด
แม้ว่า VoiceOver ปิดอยู่ คุณสามารถให้ iPad อ่านออกเสียงข้อความที่เลือกได้
ให้เปิดเลือกการพูดและปรับความเร็วการพูด:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > เลือกการพูด

เลือกข้อความเพื่ออ่าน เลือกข้อความ จากนั้นแตะพูด

การพูดข้อความอัตโนมัติ
การพูดข้อความอัตโนมัติจะพูดคำแก้ไขและคำเสนอแนะของข้อความที่ iPad ทำขึ้นขณะที่คุณป้อน
เปิดหรือปิดการพูดข้อความอัตโนมัติ:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > 
พูดข้อความอัตโนมัติ

การพูดข้อความอัตโนมัติยังทำงานร่วมกับ VoiceOver หรือซูมได้

เสียงโมโน
ระบบเสียงโมโนรวมสัญญาณข้างซ้ายและขวาให้เป็นสัญญาณแบบโมโนเล่นออกทั้งสองข้าง  
การรวมสัญญาณเช่นนี้ทำให้ผู้ใช้ที่บกพร่องด้านการได้ยินของหูข้างเดียวสามารถได้ยินสัญญาณเสียง
ทั้งหมดด้วยหูอีกข้าง
เปิดหรือปิดระบบเสียงโมโน:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > เสียงโมโน
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AssistiveTouch
AssistiveTouch ช่วยในการใช้งาน iPad หากมีความยุ่งยากขณะสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่ม  
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมเข้าช่วย (เช่น จอยสติ๊ก) พร้อม AssistiveTouch เพื่อควบคุม iPad 
คุณยังสามารถใช้ AssistiveTouch โดยไม่มีอุปกรณ์เสริมเพื่อทำท่าทางที่ยากสำหรับคุณได้
เปิดใช้ AssistiveTouch:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > Assistive Touch คุณยังสามารถตั้ง 
การกดปุ่มโฮมสามครั้งเพื่อเปิดหรือปิด Assistive Touch โดยไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > 
กดสามครั้งที่โฮม

ปรับความเร็วติดตาม ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > AssistiveTouch > ความเร็วติดตาม

แสดงหรือซ่อนเมนู Assistive Touch คลิกปุ่มที่สองบนอุปกรณ์เสริมของคุณ

ซ่อนปุ่มเมนู ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > AssistiveTouch > แสดงเมนูตลอดเวลา

สำหรับการปัดหรือลากให้ใช้ 2, 3, 4 
หรือ 5 นิ้ว

แตะปุ่มเมนู แตะท่าทาง และจากนั้นแตะจำนวนของตัวเลขที่ต้องการสำหรับ 
ท่าทาง เมื่อจุดที่สอดคล้องปรากฏบนหน้าจอ ให้ปัดหรือลากในทิศทางที่จำเป็น
สำหรับท่าทางนั้นๆ เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้แตะปุ่มเมนู

เพื่อใช้ท่าทางการจีบนิ้ว แตะปุ่มเมนู แตะชื่นชอบ แล้วจีบนิ้ว เมื่อจุดการจีบนิ้วปรากฏขึ้น 
ให้สัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอเพื่อย้ายจุดการจีบนิ้วนั้น และลากจุดการจีบนิ้วเข้า 
หรือออกเพื่อทำท่าทางการจีบนิ้วที่ต้องการ เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้แตะปุ่มเมนู

การสร้างท่าทางใหม่ของคุณเอง แตะที่ปุ่มเมนู และแตะชื่นชอบ จากนั้นแตะแทนที่ท่าทางที่ว่าง 
คุณยังสามารถไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > AssistiveTouch > 
“สร้างท่าทางตามต้องการ”

การล็อกและหมุนหน้าจอ 
การปรับเสียงของ iPad การสลับเปิด/
ปิดเสียง หรือจำลองการเขย่า iPad

แตะปุ่มเมนู แล้วแตะอุปกรณ์

การจำลองการกดปุ่มโฮม แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะโฮม

ย้ายปุ่มเมนู ลากปุ่มไปยังที่อื่นๆ บนหน้าจอ

การออกจากเมนูโดยไม่ต้องระบุท่าทาง แตะที่ใดๆ นอกเหนือจากเมนู

การเข้าถึงทั่วไปใน Mac OS X
ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการเข้าถึงทั่วไปของ OS X หากคุณใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลและเนื้อหา 
จากคลัง iTunes ของคุณไปที่ iPad ใน Finder ให้เลือกวิธีใช้ > ศูนย์ความช่วยเหลือ  
แล้วค้นหา “การเข้าถึงทั่วไป”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ และคุณสมบัติผู้พิการต่างๆ ของ OS X ไปที่  
www.apple.com/asia/accessibility

ฟอนต์ขนาดเล็กสุดสำหรับข้อความ Mail
ในการเพิ่มให้สามารถอ่านได้ ให้ตั้งขนาดฟอนต์ขนาดเล็กสุดสำหรับข้อความของ Mail 
เป็นแบบขนาดใหญ่ ใหญ่พิเศษ หรือมหึมา
ตั้งค่าขนาดฟอนต์ของเมลเล็กสุด  ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ตั้งค่าฟอนต์ขนาดเล็ก

การตั้งค่าข้อความขนาดใหญ่แทนการตั้งค่าข้อความฟอนต์เล็ก

คีย์บอร์ดแบบจอกว้าง
แอปฯ ที่ให้มากับ ทั้งหมดจะแสดงคีย์บอร์ดหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นหากคุณหมุน ให้อยู่ในแนวนอน  
คุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ทำการป้อนได้
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คำบรรยายภาพ
การเปิดคำบรรยายภาพสำหรับวิดีโอ:  ไปที่ตั้งค่า > วิดีโอ > ปิดคำบรรยาย
ไม่ใช่วิดีโอทั้งหมดที่สามารถปิดคำบรรยายได้
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ตั้งค่า 25

โหมดเครื่องบิน
โหมดเครื่องบินจะปิดคุณสมบัติการทำงานไร้สายของ iPad เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการทำงานกับ 
การขับเครื่องบินและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
เปิดโหมดเครื่องบิน:  แตะตั้งค่า และเปิดหรือปิดโหมดเครื่องบิน
เมื่อโหมดเครื่องบินเปิดอยู่  จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ และ iPad 
จะไม่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi โครงข่ายข้อมูลมือถือ (รุ่น 4G หรือ 3G) หรือบลูทูธออกมา 
คุณจะไม่สามารถใช้แอปฯ หรือคุณสมบัติที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อเครือข่ายเหล่านี้ได้ 
หากคุณได้รับการอนุญาตจากนักบิน และไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณสามารถฟังเพลง 
ดูวิดีโอ ดูอีเมล ปฏิทิน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีคุณเคยได้รับ และใช้แอปฯ ท่ีไม่ต้องการการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
หากมี Wi-Fi ให้ใช้และได้รับอนุญาตจากนักบิน และไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ ไปที่ตั้งค่า > Wi-Fi 
แล้วเปิด โดยทั่วไป คุณสามารถเปิดบลูทูธได้จากตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ

Wi-Fi
การเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi
การตั้งค่า Wi-Fi จะกำหนดให้ iPad เลือกใช้เครือข่าย Wi-Fi ภายในเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ 
เมื่อ iPad เข้าเชื่อมกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว ไอคอน Wi-Fi   ในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ 
จะแสดงระดับความแรงของสัญญาณที่เชื่อมต่อ จำนวนขีดมาก ระดับความแรงของสัญญาณจะสูงขึ้น 

หากคุณเชื่อมเครือข่าย Wi-Fi ครั้งหนึ่งแล้ว iPad จะทำการเข้าใช้เครือข่ายโดยอัตโนมัติ
ถ้าอยู่ในบริเวณที่พบ หากมีมากกว่าหนึ่งเครือข่ายที่เคยทำการเชื่อมต่ออยู่ในระยะ iPad 
จะเข้าใช้การเชื่อมต่ออันล่าสุด

ถ้าไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถใช้งานได้ iPad (รุ่น 4G หรือ 3G) จะเชื่อมต่อบนเครือข่ายมือถือ 
เพื่อใช้งานแทน

คุณยังสามารถใช้ iPad ในการตั้งค่าสถานีฐาน AirPort ที่ใช้บริการ Wi-Fi 
ในบ้านหรือในที่ทำงานของคุณ โปรดดู “การตั้งค่าสถานีฐาน AirPort” ที่หน้า 121
เปิดหรือปิด Wi-Fi:  ไปที่ตั้งค่า > Wi-Fi
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ตั้ง iPad ให้ถามถ้าคุณต้องการเชื่อม 
ต่อกับเครือข่ายใหม่

ไปที่ตั้งค่า > Wi-Fi และเปิดหรือปิด “ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย”
ถ้า “ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย” ปิดอยู่ คุณต้องเปิดการเข้าเชื่อมเครือข่ายกับ 
อินเทอร์เน็ตเอง เมื่อเครือข่ายที่ใช้ล่าสุดไม่พร้อมให้บริการ

เลิกใช้เครือข่ายนี้ เพื่อให้ iPad 
ไม่ทำการเชื่อมต่ออีก

ไปที่ตั้งค่า > Wi-Fi และแตะ  ถัดจากเครือข่ายที่คุณได้เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ 
แล้วแตะ “เลิกใช้เครือข่ายนี้”

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แบบปิด การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่แสดงในรายการเครือข่ายที่ตรวจพบ 
ไปที่ตั้งค่า > Wi-Fi > อื่นๆ แล้วใส่ชื่อเครือข่ายนั้นๆ
คุณจำเป็นต้องรู้ช่ือ รหัสผ่านและประเภทความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายปิดก่อน

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ 
เครือข่าย Wi-Fi

ไปที่ตั้งค่า > Wi-Fi และแตะ  ถัดจากเครือข่าย 
คุณสามารถกำหนดค่าพร็อกซ่ี HTTP นิยามการต้ังค่าให้เป็นเครือข่ายแบบคงท่ี  
เปิด BootP หรือเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP 

การตั้งค่าสถานีฐาน AirPort
สถานีฐาน AirPort ให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้าน โรงเรียน หรือธุรกิจเล็กๆ 
คุณสามารถใช้iPad เพื่อตั้งค่า AirPort Express, AirPort Extreme หรือ Time Capsule
ใช้ผู้ช่วยการตั้งค่า AirPort  ไปที่ตั้งค่า > Wi-Fi ภายใต้ “การตั้งค่าสถานีฐาน AirPort”  
แตะชื่อของสถานีฐานที่คุณต้องการตั้งค่า แล้วทำตามคำแนะนำบนจอ

สถานีฐาน AirPort รุ่นเก่าไม่สามารถถูกตั้งค่าโดยใช้อุปกรณ์ iOS สำหรับขั้นตอนการตั้งค่า  
โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับสถานีฐาน

ถ้าสถานีฐานที่คุณต้องการตั้งค่าไม่แสดง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานมีไฟ อยู่ภายในระยะและ 
ไม่ได้ถูกตั้งค่าใช้แล้ว คุณสามารถตั้งค่าสถานีฐานที่ใหม่หรือเพิ่งถูกรีเซ็ทแล้วเท่านั้น

หากสถานีฐาน AirPort ถูกตั้งค่าแล้ว แอปฯ AirPort Utility จาก App Store  
จะให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าและเฝ้าดูสถานะของสถานีฐานได้

การแจ้ง
การแจ้ง Push จะปรากฏในศูนย์แจ้งและเตือนคุณว่ามีข้อมูลใหม่ แม้ว่าขณะนั้นแอปฯ ไม่ได้ทำงานอยู่ 
การแจ้งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละแอปฯ แต่อาจรวมไปถึงข้อความเตือน เสียงเตือนและป้ายกำกับ 
พร้อมตัวเลขบนไอคอนแอปฯ บนหน้าจอโฮม

คุณสามารถปิดใช้การแจ้งหากคุณไม่ต้องการรับการแจ้ง และคุณสามารถเปลี่ยนลำดับการเตือน 
ที่ปรากฏ
เปิดหรือปิดการแจ้ง:  ไปที่ตั้งค่า > การแจ้ง แตะสิ่งหนึ่งจากรายการ แล้วเปิดหรือปิดการแจ้งสำหรับ
สิ่งนั้น
แอปฯ ที่มีการปิดการแจ้งจะแสดงในรายการ ที่ไม่อยู่ในศูนย์แจ้ง

เปลี่ยนจำนวนการแจ้งล่าสุด ไปที่ตั้งค่า > การแจ้ง แล้วเลือกสิ่งหนึ่งจากรายการศูนย์การแจ้ง  
แตะแสดงเพื่อตั้งจำนวนการแจ้งของประเภทนี้ที่ปรากฏในศูนย์แจ้ง

เปลี่ยนรูปแบบการเตือน ไปที่ตั้งค่า > การแจ้ง แล้วเลือกสิ่งหนึ่งจากรายการศูนย์การแจ้ง 
เลือกลักษณะการเตือน หรือเลือกไม่มีเพื่อเปิดการเตือนและป้ายประกาศ  
การแจ้งจะยังปรากฏอยู่ในศูนย์การแจ้ง

เปลี่ยนลำดับการแจ้ง ไปที่ตั้งค่า > การแจ้ง จากนั้นแตะแก้ไข ลากการแจ้งเพื่อเรียงลำดับใหม่ 
การปิดการแจ้ง ลากลงไปในไม่อยู่ในรายการศูนย์การแจ้ง

แสดงจำนวนป้ายบนแอปฯ 
หร้อมการแจ้ง

ไปที่ตั้งค่า > การแจ้ง แล้วเลือกสิ่งหนึ่งจากรายการศูนย์การแจ้ง  
เปิดการติดป้ายกำกับบนไอคอนของแอปฯ

ปิดกั้นการเตือนจากที่แสดงเมื่อ iPad 
ถูกล็อกอยู่

ไปที่ตั้งค่า > การแจ้ง แล้วเลือกแอปฯ จากรายการศูนย์การแจ้ง  
ปิด “ดูในหน้าจอล็อก” เพื่อซ่อนการเตือนจากแอปฯ เมื่อ iPad ถูกล็อกอยู่

121บทที่ 25    ตั้งค่า



บางแอปฯ มีการทั้งค่าเพิ่มเติม ตัวอย่าง ข้อความจะให้คุณกำหนดจำนวนเสียงเตือนซ้ำ  
และการแสดงตัวอย่างข้อความในการแจ้ง

บริการหาที่ตั้ง
การบริการหาที่ตั้งจะให้แอปฯ เช่น การเตือน แผนที่ กล้อง และแอปฯ ที่ใช้บริการหาที่ตั้งของบุคคล 
อื่นๆ เพื่อเก็บและใช้ข้อมูลที่ระบุที่ตั้งของคุณ การระบุตำแหน่งทีตั้งของคุณนั้นจะอาศัยข้อมูล 
โครงข่ายมือถือ (รุ่น 4G หรือ 3G) และจากเครือข่าย Wi-Fi (ถ้าคุณได้เปิดใช้เครือข่าย Wi-Fi อยู่) 
เพื่อเป็นการยืดอายุของแบตเตอรี่ ปิดการบริการที่ตั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน

เมื่อแอปฯ ได้ใช้งานบริการหาที่ตั้งอยู่  จะปรากฏในแถบสถานะ

ทุกแอปฯ ที่ใช้บริการหาที่ตั้งจะปรากฏบนหน้าจอการตั้งค่าบริการหาที่ตั้ง ซึ่งจะแสดงว่าบริการหาที่ตั้ง 
ได้เปิดหรือปิดอยู่สำหรับแอปฯ นั้น คุณสามารถปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับแอปฯ และบริการบางตัว 
หรือทุกตัว ถ้าคุณไม่ต้องการจะใช้คุณสมบัตินี้ หากคุณปิดใช้บริการหาที่ตั้ง คุณจะถูกถามให้เปิดใช้อีก
ครั้งเมื่อแอปฯ หรือบริการ พยายามจะใช้คุณสมบัตินี้ในภายหลัง

ข้อมูลที่ตั้งจะถูกรวบรวมโดย Apple แต่ไม่สามารถระบุเป็นรายบุคคลได้ หากแอปฯ ของบุคคลอื่น 
บน iPad ที่ใช้บริการหาที่ตั้ง ให้ทบทวนเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เข้าใจว่าแอปฯ นั้น 
ใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณอย่างไร
เปิดหรือเปิดบริการหาที่ตั้ง:  ไปที่ตั้งค่า > บริการหาที่ตั้ง

ข้อมูลมือถือ
ใช้การตั้งค่าระบบเครือข่ายมือถือ (บนรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลโครงข่ายมือถือ) นั้นจะช่วยใน 
การเปิดใช้บริการข้อมูลเครือข่ายมือถือ การเปิดหรือปิดโครงข่ายมือถือ หรือเพิ่มหมายเลขระบุตัวตน 
(PIN) เพื่อล็อกไมโครซิมการ์ด คุณยังสามารถเปลี่ยนแผนการบริการได้สำหรับผู้ให้บริการบางราย
เปิดใช้งาน ดู หรือเปลี่ยนบัญชีผู้ให้บริการมือถือ:  ไปที่ตั้งค่า > ข้อมูลโครงข่ายมือถือ 
จากนั้นแตะดูบัญชี ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ

เปิดหรือเปิดข้อมูลโครงข่ายมือถือ ไปที่ตั้งค่า > ข้อมูลโครงข่ายมือถือ ถ้าข้อมูลโครงข่ายมือถือถูกปิด 
บริการข้อมูลทั้งหมดจะใช้ Wi-Fi เท่านั้น รวมถึงอีเมล การค้นหาเว็บ  
การแจ้ง และบริการอื่นๆ ถ้าข้อมูลโครงข่ายมือถือเปิด ผู้ให้บริการมือถืออาจ 
เรียกเก็บค่าบริการ ตัวอย่าง การใช้คุณสมบัติและบริการบางอย่าง เชน่ 
ข้อความจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งทำให้เกิดค่าบริการต่อแผนการบริการ 
ของคุณได้

เปิดหรือปิดโรมมิ่งข้อมูล ไปที่ตั้งค่า > ข้อมูลโครงข่ายมือถือ ปิดโรมมิ่งข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย 
ของผู้ให้บริการมือถือที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้เมื่อใช้งานเครือข่ายที่ให้บริการโดย 
ผู้ให้บริการอื่นๆ

VPN
VPN ที่ใช้ภายในองค์กรจะช่วยให้คุณสื่อสารข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยบนเครือข่ายเปิด 
คุณอาจต้องกำหนดค่า VPN ตัวอย่างเช่น เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ การตั้งค่านี้จะปรากฏเมื่อคุณ 
กำหนดค่า VPN บน iPad เพื่อให้คุณเปิดหรือปิด VPN โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 124

ฮอตสปอตส่วนตัว
iPad Wi-Fi + 4G รุ่นนี้ คุณสามารถฮอตสปอตส่วนบุคคลเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ 
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น iPod touch, iPhone หรือ iPod อื่นๆ ซึ่งจะเชื่อมต่อ iPad 
ของคุณผ่าน Wi-Fi คุณยังสามารถใช้ฮอตสปอตส่วนตัวเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ต่อกับ iPad ผ่านบลูทูธ หรือ USB ฮอตสปอตส่วนตัวใช้งานได้เมื่อ iPad เชื่อมต่อ 
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือเท่านั้น
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หมายเหตุ:  คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในทุกพื้นที่ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของ
คุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การแบ่งปันอินเทอร์เน็ต:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย แล้วแตะตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัว  
จะปรากฏขึ้นสำหรับเพื่อตั้งค่าการให้บริการกับผู้ให้บริการ

หลังจากคุณเปิดใช้งานฮอตสปอตส่วนตัว อุปกรณ์อื่นๆ สามารถเชื่อมต่อได้ดังนี้:
 Â W-Fi:  บนอุปกรณ์ เลือก iPad ของคุณจากรายการของเครือข่าย Wi-Fi
 Â USB:  ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPad ผ่านขั้วต่อแท่นวางและสายเคเบิล USB  

ในการกำหนดค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ เลือก iPad และกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย
 Â บลูทูธ:  บน iPad ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อ iPad 

กับอุปกรณ์ของคุณ อ้างอิงเอกสารที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว แถบสีน้ำเงินจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ iPad ฮอทสปอตส่วนตัวจะยัง 
เปิดอยู่เมื่อคุณเชื่อมต่อผ่าน USB แม้คุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา

หมายเหตุ:  ไอคอนฮอตสปอตส่วนตัว  จะปรากฏในแถบสถานะของอุปกรณ์ iOS 
ที่ใช้ฮอตสปอตส่วนตัวอยู่

เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi สำหรับ iPad ไปที่ตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนตัว > รหัส Wi-Fi  
แล้วใส่รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 

เฝ้าดูการใช้งานข้อมูลโครงข่ายมือถือ 
ของคุณ

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน > การใช้โครงข่ายมือถือ

ความสว่างและวอลล์เปเปอร์
ใช้ค่าติดตั้งความสว่างเพื่อปรับความสว่างของหน้าจอให้สบายต่อสายตา 
ปรับความสว่างหน้าจอ:  ไปที่ตั้งค่า > ความสว่างและวอลล์เปเปอร์ และลากแถบเลื่อน

ตั้งค่าให้ iPad 
ปรับความสว่างหน้าจอโดยอัตโนมัติ

ไปที่ตั้งค่า > ความสว่างและวอลล์เปเปอร์ และเปิดหรือปิดปรับสว่างอัตโนมัติ 
หากเปิดใช้ปรับสว่างอัตโมมัติ iPad จะปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับ 
สภาพแสงปัจจุับัน โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงที่มากับเครื่อง

การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ารูปภาพหรือภาพถ่ายให้เป็นวอลล์เปเปอร์สำหรับ 
การล็อกหน้าจอหรือหน้าจอโฮม โปรดดู “การเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์” ที่หน้า 27

กรอบรูปภาพ
โหมดกรอบรูปภาพจะเปลี่ยน iPad ของคุณให้เป็นกรอบรูปภาพเคลื่อนไหว 
เลือกลักษณะเคลื่อนไหวเพื่อใช้ ระยะเวลาสำหรับแต่ละรูปภาพ และอัลบั้มที่จะแสดง  
เลือกพื้นที่ที่จะให้ซูมใบหน้าเข้าหรือจะให้สับเปลี่ยนภาพ
เปิดใช้กรอบรูปภาพ:  แตะ  บนหน้าจอล็อก

ลบปุ่มกรอบรูปภาพจากหน้าจอล็อก ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน

ทั่วไป
การตั้งค่าทั่วไปที่รวมถึงเครือข่าย การแบ่งปัน การรักษาความปลอดภัย และการตั้งค่าต่างๆ ของ 
iOS คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ iPad ของคุณ และรีเซ็ทการตั้งค่าต่างๆ ของ iPad
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เกี่ยวกับ
ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ iPad ของคุณ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ว่างที่สามารถ 
ใช้งานได้ หมายเลขประจำเครื่อง ที่อยู่เครือข่าย และข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์  
คุณยังสามารถดูและปิดข้อมูลการวินิจฉัยที่จะส่งไปยัง Apple ได้
เปลี่ยนชื่อ iPad ของคุณ:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ แล้วแตะที่ชื่อ 

ชื่ออุปกรณ์ปรากฏในแถบด้านข้างเมื่อ iPad คุณเชื่อมต่อกับ iTunes และเมื่อใช้กับ iCloud

การอัปเดตซอฟต์แวร์
การอัปเดตซอฟต์แวร์ให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้ง iOS ใหม่จาก Apple 
การอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของ iOS:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ซอฟต์แวร์อัปเดต 

ถ้ามี iOS เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

หมายเหตุ:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPad เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้การติดตั้ง 
ซึ่งใช้เวลาหลายนาที เสร็จสิ้นสมบูรณ์

การใช้งาน
คุณสามารถดูพื้นที่ว่างที่สามารถใช้งานได้ การแสดงปริมาณของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เป็นเปอร์เซ็นต์ 
และอื่นๆ บน รุ่น 4G หรือ 3G สำหรับการใช้งานเครือข่ายมือถือ
ดูพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย

จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูลบน iCloud ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน > จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล 
คุณสามารถดูหรือลบข้อมูลสำรอง และปิดการสำรองข้อมูลม้วนฟิล์มของคุณได้ 
คุณยังสามารถซื้อเนื้อที่เก็บข้อมูลบน iCloud เพิ่มเติมได้

ดูการใช้พื้นที่ของแอปฯ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย พื้นที่ใช้งานทั้งหมดของแต่ละแอปฯ 
ที่ถูกติดตั้งจะแสดงให้เห็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แตะที่ชื่อแอปฯ

ดูการใช้โครงข่ายมือถือของคุณ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใชง้าน > การใช้โครงข่ายมือถือ สามารถใช้งานได้บน 
รุ่น 4G หรือ 3G

รีเซ็ทประวัติใช้ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน > การใช้โครงข่ายมือถือ และแตะรีเซ็ทประวัติใช้ 
เพื่อล้างข้อมูลและสถิติเวลาโดยรวม 

แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งานและเปิดเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่

เสียง
คุณสามารถตั้งให้ iPad ใช้เสียงเมื่อมีข้อความใหม่ อีเมล หรือเตือนความจำ เสียงสามารถใช้ได้กับ 
ตารางนัดหมาย การส่งอีเมล การกดคีย์บอร์ด และเมื่อคุณล็อก iPad ของคุณเท่านั้น
ปรับระดับความดังการเตือน:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เสียง แล้วลากที่เลื่อน  
หรือถ้าเปิดใช้ “ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม” ใช้ปุ่มปรับเสียงด้านข้างของ iPad

หมายเหตุ:  ในบางภูมิภาค เสียงประกอบต่างๆ ของกล้องจะดังขึ้นถึงแม้ว่าปุ่มด้านข้างของ iPad 
ตั้งไว้ที่เงียบก็ตาม

อนุญาตให้ปุ่มปรับเสียงเปลี่ยนระดับ 
ของเสียงหรือการเตือน

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เสียง แล้วเปิดการ “ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม”

เปลี่ยนเสียงเตือนและเสียงอื่นๆ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เสียง แล้วเลือกเพลงจากรายการ

เปลี่ยนความดังของเสียง ใช้ปุ่มความดังด้านข้างของ iPad

เครือข่าย
ใช้ค่าติดตั้งเครือข่ายเพื่อกำหนดการเชื่อมต่อ VPN (Virtual Private Network)  
และเพื่อเข้าใช้ค่าติดตั้งการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ

124 บทที่ 25    ตั้งค่า



เพิ่มการกำหนดค่า VPN ใหม่ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย > VPN > เพิ่มการกำหนดค่า VPN
โปรดถามผู้ดูแลเครือข่ายของคุณถึงค่าติดตั้งต่างๆ ที่ต้องใช้ หากคุณได้ตั้งค่า 
VPN บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ โดยส่วนใหญ่แล้วคุณสามารถใช้ 
การตั้งค่า VPN เดียวกันนั้นสำหรับ iPad ได้ โปรดดู “VPN” ที่หน้า 122

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าติดตั้งของ Wi-Fi โปรดดู “Wi-Fi” ที่หน้า 120

บลูทูธ
iPad สามารถเชื่อมต่อไร้สายไปยังอุปกรณ์บลูทูธ เช่น หูฟัง คุณยังสามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดไร้สาย 
ของ Apple ผ่านบลูทูธ โปรดดู “ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 31
เปิดหรือปิดบลูทูธ:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ แตะอุปกรณ์ในรายการอุปกรณ์ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ 
เพ่ือเช่ือมต่อ โปรดดูเอกสารท่ีมาพร้อมกับอุปกรณ์น้ันๆ สำหรับข้ันตอนเก่ียวกับ 
การจับคู่บลูทูธ

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi
คุณสามารถเชื่อมข้อมูล iPad กับ iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย Wi-Fi 
เดียวกัน
เปิดการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi:  เชื่อมต่อ iPad ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล 
USB สำหรับต่อแท่นวาง ใน iTunes ให้เปิด “Sync over Wi-Fi connection” ในหน้า Summary 
ของอุปกรณ์ โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 20

หลังจากคุณกำหนดการเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi iPad จะเชื่อมข้อมูลกับ iTunes โดยอัตโนมัติ 
วันละครั้ง เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและ:

iPad และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน Â
iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงาน Â

โปรดดูสถานะการเชื่อมข้อมูลกับ 
Wi-Fi

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes โดยทันที ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เชื่อมโอนข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi  
แล้วแตะ Sync Now

การค้นหาโดย Spotlight
การตั้งค่าผลลัพธ์การค้นหาโดย Spotlight ให้คุณระบุบริเวณของเนื้อหาที่ค้นหาจากค้นหา 
และเรียงลำดับผลลัพธ์ใหม่
ตั้งบริเวณเนื้อหาใดที่จะค้นหาโดยค้นหา:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ค้นหาโดย Spotlight 
แล้วเลือกรายการเพื่อค้นหา

ตั้งลำดับของประเภทของผลลัพธ์ 
ค้นหา:

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ค้นหาโดย Spotlight แตะ  ถัดจากรายการและลาก
เพื่อย้ายไปในรายการ 

การตั้งล็อกอัตโนมัติ
การล็อก iPad จะปิดหน้าจอ เพื่อถนอมแบตเตอรี่ของคุณ และป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้ตั้งใจกับ iPad
ตั้งช่วงเวลาก่อนจะล็อก iPad:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกอัตโนมัติ แล้วเลือกเวลา

ถ้าคุณกำลังฟังเพลงขณะที่หน้าจอล็อกอยู่ ให้ใช้ปุ่มความดังเพื่อปรับระดับความดังเสียง

ล็อกรหัสผ่าน
โดยปรกติ iPad จะไม่ถามรหัสผ่านในการปลดล็อก
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การตั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องข้อมูล โปรดดู “คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย” ที่หน้า 38
ตั้งรหัสผ่าน:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน และใส่รหัสตัวเลข 4 ตัว 
หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณต้องลงซอฟต์แวร์ของ iPad ใหม่ โปรดดู “การอัปเดต iPad” ที่หน้า 139

ปิดการล็อกรหัสผ่านหรือเปลี่ยน 
รหัสผ่าน

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน

ตั้งระยะเวลาที่จะล็อกก่อนที่คุณต้องใส่
รหัสผ่านเพื่อปลดล็อก

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน และใส่รหัสผ่านของคุณ 
แตะต้องมีรหัสผ่าน จากนั้นเลือกระยะเวลาที่ iPad จะรอหลังจากถูกล็อกก่อนที่
เครื่องจะร้องขอรหัสผ่านของคุณอีกครั้งเพื่อปลดล็อก

เปิดหรือปิดรหัสผ่านง่าย ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน 
รหัสผ่านง่ายคือตัวเลข 4 ตัว ในการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย  
ปิดรหัสผ่านง่ายและใช้รหัสที่ยาวกว่าด้วยการผสมระหว่างตัวเลข ตัวหนังสือ 
ลูกน้ำและตัวอักษรพิเศษ

ข้อมูลจะถูกลบหลังจากใส่รหัสผ่านผิด
ครั้งที่ 10

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน และแตะลบข้อมูล 
หลังจากใส่รหัสผ่านผิดคร้ังท่ี 10 ค่าติดต้ังของคุณจะถูกรีเซ็ทใหม่เป็นค่าเร่ิมต้น 
และช้อมูลและสื่อบันเทิงต่างๆ ของคุณจะถูกลบ โดยการลบกุญแจเข้ารหัสที่ 
ทำต่อข้อมูล

เปิดหรือปิดกรอบรูปภาพ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน โปรดดู “กรอบรูปภาพ” ที่หน้า 123

ล็อกหรือปลดล็อกปกของ iPad
คุณสามารถล็อกหรือปลดล็อก iPad 2 หรือใหม่กว่า อย่างอัตโนมัติหากคุณใช้เคร่ืองกับปกหุ้มอัจฉริยะ 
ของ iPad (แยกต่างหาก) ขณะที่เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้อยู่ iPad จะล็อกอัตโนมัติและพักเมื่อคุณปิด 
ปกหุ้ม และตื่นเมื่อคุณเปิด การตั้งค่านี้จะปรากฏเมื่อคุณติดปกอัจฉริยะของ iPad 

การจำกัด
คุณสามารถตั้งการจำกัดสำหรับการใช้งานบางแอปฯ และสำหรับเนื้อหาที่ซื้อมา ตัวอย่าง ผู้ปกครอง 
สามารถจำกัดเพลงที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่ให้เห็นในเพลย์ลีสต์ หรือปิดการซื้อแอปฯ 
ภายในได้อย่างสิ้นเชิง
เปิดการจำกัด:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด แล้วแตะเปิดใช้การจำกัด 
ข้อสำคัญ:  หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับการจำกัด คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPad ใหม่  
โปรดดู “การกู้คืน iPad” ที่หน้า 139

คุณสามารถตั้งการจำกัดดังต่อไปนี้:

Safari ปิดใช้ Safari และไอคอนของ Safari จะไม่ปรากฏในหน้าจอโฮม คุณไม่สามารถใช้ Safari  
เพื่อท่องเว็บหรือเข้าใช้คลิปเว็บเหล่านั้นได้

YouTube ปิดใช้ YouTube และไอคอนของ YouTube จะไม่ปรากฏบนหน้าจอโฮม

กล้อง กล้องจะปิดและไอคอนจะถูกลบออกจากหน้าจอโฮม คุณไม่สามารถถ่ายภาพ

FaceTime คุณไม่สามารถโทรออกผ่านจอภาพหรือรับสายโทรแบบ FaceTime ไอคอน FaceTime 
จะถูกลบจากหน้าจอโฮม

iTunes ปิดใช้ iTunes Store และไอคอนของ iTunes Store จะไม่ปรากฏบนหน้าจอโฮม 
คุณไม่สามารถลองฟังตัวอย่าง ซ้ือ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ

Ping คุณไม่สามารถใช้ Ping หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของ Ping ได้

การติดตั้งแอปฯ App Store จะปิดและไอคอนจะถูกลบออกจากหน้าจอโฮม คุณไม่สามารถติดตั้งแอปฯ  
บน iPad ได้
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การลบแอปฯ คุณไม่สามารถลบแอปฯ ออกจาก iPad ได้  จะไม่ปรากฏบนไอคอนของแอปฯ 
หากคุณปรับแต่งหน้าจอโฮม

การป้อนตามคำบอก คุณไม่สามารถใช้การป้อนตามคำบอกได้

ภาษาที่ไม่เหมาะสม iPad จะพยายามแทนที่คำที่ป้อนด้วยเครื่องหมายดอกจัน

ที่ตั้ง ปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับแอปฯ แต่ละอัน คุณยังสามารถล็อกบริการหาที่ตั้งเพื่อให้ไม่สามารถ 
เปลี่ยนแปลงได้จากการตั้งค่า รวมถึงการอนุญาตให้เข้าใช้บริการจากแอปฯ ที่ติดตั้งเพิ่ม

บัญชีผู้ใช้ การตั้งค่าปัจจุบันของ Mail รายชื่อ ปฏิทินที่ถูกล็อกไว้ คุณจะไม่สามารถเพิ่ม ปรับเปลี่ยน 
หรือลบบัญชีได้

ตั้งการจำกัดเนื้อหา แตะการจัดประเภทเรตโดย เลือกประเทศจากรายการ คุณสามารถตั้งการจำกัดโดยใช้ 
ระบบการจัดลำดับของประเทศนั้นๆ สำหรับ เพลง พ็อดคาสท์ ภาพยนตร์ ทีวีโชว์ และแอปฯ 
เนื้อหาที่ไม่ได้บอกระดับการพบ จะไม่ถูกพบบนเครื่อง iPad

ซื้อแอปฯ ภายใน ปิดการซ้ือแอปฯ ภายใน หากเปิดใช้งาน คุณสมบัตินี้จะอนุญาตให้คุณซื้อเนื้อหาหรือคุณสมบัติ
เพิ่มเติมภายในแอปฯ ที่ดาวน์โหลดจาก App Store

ต้องมีรหัสผ่าน คุณจำเป็นต้องใส่ Apple ID สำหรับการซ้ือแอปฯ ภายใจหลังจากระยะเวลาที่คุณกำหนด

ผู้เล่นเกมหลายๆ คน หากปิดใช้เล่นหลายคน คุณจะไม่สามารถเรียกขอแข่งขัน ส่งหรือรับการเชิญเล่นเกมหรือเพิ่ม 
เพื่อนจาก Game Center

การเพิ่มเพื่อน หากปิดใช้การเพิ่มเพื่อน คุณจะไม่สามารถสร้างหรือรับคำของกับเพื่อนใน Game Center 
หากเกมเล่นหลายคนเปิดอยู่ คุณสามารถเล่นกับเพื่อนๆ เดิมที่มีอยู่ได้

สวิตช์ด้านข้าง
คุณสามารถใช้สวิตช์ด้านข้างนี้เพื่อล็อกหน้าจอไม่ให้หมุน หรือเพื่อปิดเสียงของการแจ้งและ 
เสียงประกอบต่างๆ
ล็อกหน้าจอในแนวตั้งหรือแนวนอน:  ไปที่ตั้งค่า เลือกทั่วไป > “ใช้ปุ่มด้านข้าง…” 
แล้วแตะล็อกไม่ให้หมุน
ปิดเสียงของการแจ้งและเสียงประกอบต่างๆ :  ไปที่ตั้งค่า เลือกทั่วไป > “ใช้ปุ่มด้านข้าง…” 
แล้วแตะเงียบเสียง

สวิตช์นี้จะไม่ปิดเสียงของเครื่องเล่นเสียงหรือเสียงของวิดีโอที่เล่น ใช้ปุ่มความดังทางด้านข้างเพื่อ 
เงียบเสียงเหล่านี้

ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์
การใช้ท่าทางมัลติทาสก์จะช่วยให้คุณสลับแอปฯ แสดงแถบมัลติทาสก์และไปที่หน้าจอโฮมได้รวดเร็ว 
โปรดดู “การใช้ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์” ที่หน้า 15

วันที่และเวลา
ค่าติดตั้งเหล่านี้มีผลเฉพาะเวลาที่แสดงบนแถบสถานะด้านบนสุดของหน้าจอ และเวลาในนาฬิกาโลก
และปฏิทิน
ตั้งให้ iPad แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา  
(24 นาฬิกาไม่มีบริการในทุกประเทศหรือภูมิภาค) 

ตั้งให้ iPad 
อัปเดตวันและเวลาอย่างอัตโนมัติ

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา
ถ้า iPad จะกำหนดให้อัปเดตอัตโนมัติ โดยจะดูจากเขตเวลาที่คุณอยู่ซึ่งอาศัย 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและจะอัปเดตเขตเวลาที่คุณอยู่ แต่ถ้าคุณกำลัง 
เดินทาง iPad อาจจะไม่เปิดการกำหนดค่าเวลาท้องถิ่นอัตโนมัติ

ตั้งวันและเวลาด้วยตนเอง ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วปิดตั้งค่าอัตโนมัติ 
แตะเขตเวลาเพื่อเลือกเขตเวลา แตะปุ่มวันที่และเวลา แล้วแตะตั้งวันที่และเวลา 
และป้อนวันที่และเวลา
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คีย์บอร์ด
คุณสามารถเปิดใช้คีย์บอร์ดสำหรับใช้งานได้หลายภาษา และคุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติ 
การพิมพ์ เช่น การตรวจคำผิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คีย์บอร์ด โปรดดู 
“การป้อน” ที่หน้า 27  สำหรับรีเซ็ทพจนานุกรมสำหรับคีย์บอร์ด โปรดดู “การรีเซ็ท” ที่หน้า 128

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คีย์บอร์ดนานาชาติ  
โปรดดู ภาคผนวก B “คีย์บอร์ดนานาชาติ” ที่หน้า 132

นานาชาติ
ใช้การตั้งค่าคีย์บอร์ดนานาชาติเพื่อตั้งค่าภาษาสำหรับ iPad เปิดหรือปิดคีย์บอร์ดสำหรับภาษาที่ 
แตกต่าง และตั้งวันที่และเวลา และรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์สำหรับพื้นที่ของคุณ
ตั้งภาษาสำหรับ iPad:  ไปที่ตั้งค่า เลือกทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ 
และแตะเสร็จ

กำหนดรูปแบบปฏิทิน ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ปฏิทิน แล้วเลือกรูปแบบ

ตั้งรูปแบบวันที่ เวลา 
และหมายเลขโทรศัพท์

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค แล้วเลือกภูมิภาคของคุณ
รูปแบบภูมิภาคยังบ่งบอกภาษาที่ใช้สำหรับวันและเดือนที่ปรากฏบนแอปฯ

ผู้พิการ
การเปิดคุณสมบัติผู้พิการ เลือกผู้พิการและเลือกคุณสมบัติคุณต้องการ  
โปรดดู บทที่ 24 “ผู้พิการ” ที่หน้า 107

โปรไฟล์
การตั้งค่านี้ปรากฏขึ้นหากคุณติดตั้งโปรไฟล์บน iPad  
แตะโปรไฟล์เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ที่คุณได้ติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์  
โปรดดู ภาคผนวก A “iPad สำหรับธุรกิจ” ที่หน้า 130

การรีเซ็ท
คุณสามารถรีเซ็ทพจนานุกรมของคีย์บอร์ด การตั้งค่าเครือข่าย การจัดเรียงหน้าจอ 
และการเตือนบริการหาที่ตั้ง คุณยังสามารถลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด
ลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด:  เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ท > แล้วแตะลบข้อมูลและ 
การตั้งค่าทั้งหมด
หลังจากที่คุณรีเซ็ท iPad เนื้อหาทุกอย่าง ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และตั้งค่าต่างๆ จะถูกลบไป  
โดยจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะได้รับการตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

รีเซ็ทค่าติดตั้งทั้งหมด ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ท และแตะรีเซ็ทค่าติดตั้งทั้งหมด
การกำหนดค่าและค่าติดตั้งทั้งหมดของคุณจะถูกรีเช็ท

รีเซ็ทค่าติดตั้งเครือข่าย เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ท และแตะรีเซ็ทค่าติดตั้งเครือข่าย
เมื่อคุณรีเซ็ทค่าติดตั้งเครือข่าย รายการเครือข่ายของคุณที่ใช้ก่อนหน้าและ 
ค่าติดตั้ง VPN ที่ไม่ได้มาจากโปรไฟล์กำหนดค่าจะถูกลบทิ้งไป การปิด Wi-Fi  
แล้วเปิดกลับมาใช้ใหม่จะเป็นการทำให้คุณเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใดๆ  
ที่คุณเข้าใช้อยู่ ค่าติดตั้ง Wi-Fi และ "ถามก่อนเชื่อมเครือข่าย" 
จะเปิดอยู่โดยปรกติ
ในการลบค่าติดตั้ง VPN ที่ติดตั้งมาจากโปรไฟล์กำหนดค่า ไปที่ตั้งค่า > 
ทั่วไป > โปรไฟล์ แล้วเลือกโปรไฟล์ และแตะลบ ค่าติดตั้งและบัญชีผู้ใช้อื่นๆ 
ที่อยู่ในโปรไฟล์ก็จะถูกลบไปด้วย

รีเซ็ทพจนานุกรมของคีย์บอร์ด เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ท และแตะรีเซ็ทพจนานุกรมคีย์บอร์ด
คุณเพิ่มคำเข้าในพจนานุกรมโดยปฏิเสธคำที่ iPad แนะนำระหว่างป้อน 
แตะที่คำเพื่อปฎิเสธคำเสนอแนะ และเพิ่มคำนั้นในพจนานุกรมของคีย์บอร์ด  
การรีเซ็ทพจนานุกรมของคีย์บอร์ดจะลบคำทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มเข้าไป

รีเซ็ทการจัดเรียงหน้าจอโฮม เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ท > และแตะรีเซ็ทการเรยีงไอคอนที่หน้าจอโฮม
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รีเซ็ทการเตือนบริการหาที่ตั้ง เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ท และแตะรีเซ็ทการเตือนบริการหาที่ตั้ง
การเตือนบริการหาที่ตั้งจะถูกเรียกขึ้นโดยการใช้บริการหาที่ตั้งของแอปฯ  
โดย iPad จะแจ้งการเตือนบริการหาที่ตั้งสำหรับแอปฯ ที่มีการร้องขอใช้ 
บริการหาที่ตั้ง หากคุณแตะยกเลิกต่อการตอบกลับคำขอนั้น คำขอนั้นจะไม่ 
ปรากฏอีกต่อไป ในการรีเซ็ทการเตือนบริการหาที่ตั้ง เพื่อที่คุณจะได้รับการร้อง 
ขอจากแอปฯ อีกครั้ง แตะรีเซ็ทการเตือนบริการหาที่ตั้ง

การตั้งค่าสำหรับแอปฯ
โปรดดูบทอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับแอปฯ ตัวอย่าง สำหรับการตั้งค่า Safari 
โปรดดู บทที่ 4 “Safari” ที่หน้า 40
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iPad สำหรับธุรกิจ
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iPad สำหรับองค์กร
iPad พร้อมจะไปทำงานด้วยความสามารถรองรับการเข้าใช้อย่างปลอดภัยกับเครือข่ายของบริษัท  
ข้อมูลรวบรวมรายชื่อ และ Microsoft Exchange สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ iPad 
ในธุรกิจ ไปที่ www.apple.com/ipad/business

ใช้การตั้งค่าโปรไฟล์
หากคุณอยู่ภายในองค์กร คุณสามารถที่จะติดตั้งบัญชีผู้ใช้และรายการอื่นๆ บน iPad ด้วยการติดตั้ง 
กำหนดค่าโปรไฟล์ การกำหนดค่าโปรไฟล์ให้ผู้ดูแลระบบของคุณติดตั้ง iPad เพื่อให้ใช้ระบบข้อมูลที่ 
บริษัท สถานศึกษา หรือองกร์ต่างๆ ของคุณได้ ตัวอย่าง การกำหนดค่าโปรไฟล์อาจติดตั้ง iPad 
ของคุณให้เข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ของที่ทำงาน เพื่อว่า iPad จะสามารถเข้าใช้อีเมล 
ปฏิทิน รายชื่อต่างๆ เหล่านี้ของ Exchange ได้

การกำหนดค่าโปรไฟล์อย่างง่ายๆ สามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆ ได้มากมายบน iPad ตัวอย่าง  
การกำหนดค่าโปรไฟล์สามารถติดตั้งบัญชี Microsoft Exchange บัญชี VPN และใบรับรองต่างๆ 
สำหรับการเข้าใช้อย่างปลอดภัยกับเครือข่ายและข้อมูลของบริษัทของคุณ การกำหนดค่าโปรไฟล์ยัง 
อาจเปิดใช้ล็อกรหัสผ่าน ซึ่งบังคับให้คุณสร้างและป้อนรหัสผ่านสำหรับใช้งาน iPad

ผู้ดูแลระบบของคุณอาจแจกจายการกำหนดค่าโปรไฟล์ทางอีเมล หรือในหน้าเว็บ หรือติดตั้งโปรไฟล์ 
เหล่านั้นโดยตรงไปบน iPad สำหรับคุณได้ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจให้คุณติดตั้งโปรไฟล์ซึ่งจะผูกโยง  
iPad ของคุณเข้ากับเซิร์ฟเวอร์จัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบของคุณกำหนด 
การตั้งค่าต่างๆ ของคุณจากระยะไกลได้
ติดตั้งการกำหนดค่าโปรไฟล์:  บน iPad ให้เปิดข้อความอีเมลหรือดาวน์โหลดการกำหนดค่าโปรไฟล์
จากเว็บไซต์ที่ผู้ดูแลระบบจัดเตรียมไว้ให้ เมื่อคุณเปิดการกำหนดค่าโปรไฟล์จากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ 
ของคุณ
ข้อสำคัญ:  อาจมีการถามคุณว่าการกำหนดค่าโปรไฟล์นั้นเชื่อถือได้หรือไม่ หากไม่แน่ใจ  
ให้ถามผู้ดูแลระบบก่อนติดตั้งการกำหนดค่าโปรไฟล์

คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ในการกำหนดค่าโปรไฟล์ได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า
ต่างๆ ก่อนอื่นคุณต้องลบการกำหนดค่าโปรไฟล์หรือติดตั้งการกำหนดค่าโปรไฟล์ไฟล์ใหม่ที่มีการตั้ง
ค่าใหม่
ลบการกำหนดค่าโปรไฟล์:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ แล้วเลือกการกำหนดค่าโปรไฟล์และแตะลบ
การลบการกำหนดค่าโปรไฟล์จะลบการตั้งค่าและข้อมูลอื่นทั้งหมดที่ติดตั้งโดยโปรไฟล์นั้น 

การติดค่าบัญชี Microsoft Exchange
บริการอีเมล ข้อมูลรายชื่อ และปฏิทินของ Microsoft Exchange คุณสามารถเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติ 
กับ iPad ได้อย่างไร้สาย คุณสามารถติดตั้งบัญชี Exchange บน iPad ได้โดยตรง 
ติดตั้งบัญชี Exchange บน iPad:  ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะเพิ่มบัญชี  
จากนั้นเลือก Microsoft Exchange
ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบของคุณสามารถให้การตั้งค่าของบัญชีผู้ใช้ที่คุณจำเป็นต้องใช้
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การเข้าใช้ VPN
VPN (Virtual Private Network) จะให้เข้าใช้เครือข่ายระบบปิดส่วนตัวผ่านอินเทอร์เน็ตได้
อย่างปลอดภัย เช่น เครือข่ายที่บริษัทหรือสถานศึกษา เป็นต้น ใช้การตั้งค่าเครือข่ายบน iPad 
เพื่อกำหนดค่าและเปิดใช้ VPN ถามผู้ดูแลเครือข่ายของคุณถึงการตั้งค่าต่างๆ ที่คุณควรใช้

นอกจากนี้ VPN ยังอาจสามารถติดตั้งได้อย่างอัตโนมัติโดยใช้การกำหนดค่าโปรไฟล์ เมื่อ VPN  
ถูกตั้งค่าด้วยการกำหนดค่าโปรไฟล์ iPad อาจเปิดใช้ VPN อย่างอัตโนมัติเท่าที่จำเป็น 
กรณีของข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

บัญชี LDAP และบัญชี CardDAV
หากคุณติดตั้งบัญชี LDAP คุณสามารถดูและค้นหารายชื่อบนเซิร์ฟเวอร์ LDAP 
ของบริษัทหรือองค์กรของคุณ เซิร์ฟเวอร์จะปรากฏเป็นกลุ่มใหม่ในรายชื่อ เนื่องจากรายชื่อของ LDAP 
ไม่ได้ถูกดาวน์โหลดไว้ที่ iPad คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดูรายชื่อเหล่านั้น เช็คกับผู้ดูแลระบบ 
ของคุณสำหรับการตั้งค่าต่างๆ ของบัญชีและรายการจำเป็นอื่นๆ (เช่น VPN)

เมื่อสร้างบัญชี CardDAV รายชื่อในบัญชีของคุณจะมีการเชื่อมข้อมูลกับ iPad แบบไร้สาย  
คุณยังอาจสามารถค้นหาชื่อผู้ติดต่อบนเซิร์ฟเวอร์ CardDAV ของบริษัทหรือองค์กรของคุณ
การติดตั้งบัญชี LDAP หรือ CardDAV:  ในตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะเพิ่มบัญชีผู้ใช้ แตะอื่นๆ

ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบของคุณสามารถให้การตั้งค่าของบัญชีผู้ใช้ที่คุณจำเป็นต้องใช้
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คีย์บอร์ดนานาชาติต่างๆ จะช่วยให้คุณป้อนข้อความในภาษาต่างๆ หลากหลายภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษา
ทางเอเชียและภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย

การเพิ่มและลบคีย์บอร์ด
ในการป้อนข้อความของภาษาต่างๆ บน iPad คุณจะใช้คีย์บอร์ดที่แตกต่างกัน โดยปรกติ  
จะมีเฉพาะคีย์บอร์ดของภาษาที่คุณได้ตั้งไว้เท่านั้น ในการทำให้คีย์บอร์ดของภาษาอื่นพร้อมใช้งาน 
ให้ใช้ค่าติดตั้งของคีย์บอร์ด สำหรับรายการของคีย์บอร์ดที่ iPad รองรับ ไปที่  
www.apple.com/th/ipad/specs
เพิ่มคีย์บอร์ด:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > คีย์บอร์ด > เพิ่มคีย์บอร์ดใหม่  
จากนั้นเลือกคีย์บอร์ดจากในรายการ ทำซ้ำเพื่อเพิ่มคีย์บอร์ด
ลบคีย์บอร์ด:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > คีย์บอร์ด จากนั้นแตะแก้ไข  
แตะ  ถัดจากคีย์บอร์ดที่คุณต้องการจะลบ จากนั้นแตะลบ
แก้ไขรายการคีย์บอร์ดของคุณ:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > คีย์บอร์ด แตะแก้ไข  
แล้วลาก  ถัดจากคีย์บอร์ดไปเพื่อย้ายไปยังที่ใหม่ในรายการ

การสลับคีย์บอร์ด
ในการป้อนข้อความเป็นภาษาอื่น ให้สลับคีย์บอร์ด
สลับคีย์บอร์ดขณะป้อน:  แตะคีย์ลูกโลกค้างไว้  เพื่อแสดงคีย์บอร์ดทั้งหมดที่ใช้งานได้  
ในการเปลี่ยนคีย์บอร์ดจากรายการ เลื่อนนิ้วไปที่ชื่อของคีย์บอร์ด แล้วปล่อย คีย์ลูกโลก  
จะปรากฏได้ เมื่อคุณเปิดใช้คีย์บอร์ดมากกว่าหนึ่งภาษา

คุณยังสามารถแตะ   เมื่อคุณแตะ  ที่ชื่อของคีย์บอร์ดที่เปิดใช้งานล่าสุดจะปรากฏขึ้นอย่างย่อ  
แตะค้างไว้เพื่อใช้คีย์บอร์ดอื่นที่เปิดใช้งาน

คีย์บอร์ดภาษาอื่นๆ สามารถให้พิมพ์ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ 
ซึ่งไม่ปรากฏอยู่บนคีย์บอร์ดได้
ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรือสลับอักษรอื่นๆ:  แตะตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 
แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอย่าง กรณีคีย์บอร์ดภาษาไทย คุณสามารถเลือกตัวเลข 
ไทยได้โดยแตะคีย์ตัวเลขอารบิคที่ตรงกับตัวเลขไทยค้างไว้

จีนกลาง
คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดเพื่อป้อนตัวอักษรจีนได้หลายวิธีแตกต่างกัน ซึ่งรวมทั้งพินอิน ซางเจี๋ย 
ป้อนเส้นขีด (Wubi Hua) และจู้ยิน คุณยังสามารถใช้นิ้วของคุณเพื่อเขียนอักษรจีนบนหน้าจอได้

การป้อนอักษรพินอิน
ใช้คีย์บอร์ด QWERTY เพื่อป้อนอักษรพินอินแบบตัวย่อ หรือโบราณ ในขณะที่คุณพิมพ์อยู่ 
ตัวอักษรที่แนะนำจะปรากฏขึ้น แตะตัวอักษรที่แนะนำเพื่อเลือกใช้ ในการป้อนอักษรพินอินต่อไปให้ดู 
ตัวเลือกอื่นๆ
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หากคุณป้อนตัวอักษรพินยินโดยไม่ใส่วรรคเรื่อยไป จะปรากฏตัวอักษรเสนอให้จบประโยคขึ้น

การป้อนอักษรซางเจี๋ย
ใช้คียบอร์ดเพื่อเขียนตัวอักษรจีนจากคีย์ตัวอักขระซางเจี๋ยต่างๆ ในขณะที่คุณพิมพ์อยู่ 
ตัวอักษรที่แนะนำจะปรากฏขึ้น แตะตัวอักษรเพื่อเลือกใช้ หรือป้อนต่อไปเรื่อยๆ จนครบห้าตัวอักขระเพื่อ
ดูตัวเลือกอักษรอื่นๆ

การป้อนอักษรเส้นขีด (Wubihua)
ใช้คีย์แพ็ดเพื่อเขียนตัวอักษรจีนโดยขีดเส้นได้ถึงห้าเส้นตามลำดับการเขียนที่ถูกต้อง คือ 
แนวนอน แนวตั้ง ทิ้งซ้าย ทิ้งขวา และตวัด สำหรับตัวอย่าง ตัวอักษรภาษาจีนนี้ 圈 (กรอบ) 
ควรเริ่มจากเส้นขีดแนวตั้ง丨

ในขณะที่คุณพิมพ์อยู่ ตัวอักษรจีนต่างๆ ที่แนะนำจะปรากฏขึ้น (ตัวอักษรที่ใช้มากที่สุดจะแสดงขึ้นก่อน) 
แตะตัวอักษรเพื่อเลือกใช้

หากคุณไม่แน่ใจว่าจำนวนขีดถูกต้องหรือไม่ ให้แตะคีย์ (*) ในการดูรายการตัวอักษรเพิ่มขึ้น 
ให้ขีดอีกหนึ่งเส้น หรือเลื่อนดูรายการตัวอักษร

แตะคีย์ตรงกัน (匹配) เพื่อแสดงเฉพาะตัวอักษรที่ตรงกับเฉพาะเส้นที่คุณเขียนเท่านั้น 

การป้อนอักษรจู้อิน
ใช้คียบอร์ดเพื่อป้อนอักษรจู้ยิน ในขณะที่คุณพิมพ์อยู่ ตัวอักษรจีนต่างๆ ที่แนะนำจะปรากฏขึ้น  
แตะตัวอักษรที่แนะนำเพื่อเลือกใช้ หรือป้อนอักษรจู้ยินต่อไปเพื่อดูตัวอักษรจีนอื่นๆ คียบอร์ดจะเปลี่ยน
เพื่อแสดงตัวอักษรอื่นๆ มากขึ้นหลังจากพิมพ์ตัวอักษรตัวแรก

หากคุณป้อนตัวอักษรจู้ยินโดยไม่ใส่วรรคเรื่อยไป จะปรากฏตัวอักษรเสนอให้จบประโยคขึ้น

การลากเขียนตัวอักษรจีน
หากรูปแบบอักษรภาษาจีนแบบตัวย่อหรือแบบโบราณเปิดใช้งานอยู่ คุณสามารถใช้นิ้ววาดหรือเขียน 
อักษรจีนได้โดยตรงบนหน้าจอ มีการจดจำเส้นอักษรในการเขียนบน iPad และจะแสดงตัวอักษรที่ 
เหมือนกันในรายการโดยมีตัวอักษรท่ีเหมือนท่ีสุดอยู่ด้านบน ในการเลือกตัวอักษร ตัวอักษรท่ีใกล้เคียง 
จะปรากฏในรายการเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม

แผนสัมผัสแผนสัมผัส

บางตัวอักษรที่ซับซ้อน เช่น 鱲 (ส่วนนึงของชื่อสนามบินนานาชาติของฮ่องกง), 𨋢 (ลิฟต์) และ 㗎 
(ส่วนหนึ่งที่ใช้ในกวางตุ้ง) สามารถป้อนได้ทั้งสองแบบ หรือการพิมพ์ลำดับคำอ่านของอักษรนั้น  
แตะตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกทับตัวอักษรต่างๆ ที่คุณได้ป้อนเข้า

ตัวอักษรโรมันยังคงถูกใช้ทั่วไป
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การแปลงระหว่างตัวอักษรจีนย่อกับตัวอักษรจีนโบราณ
เลือกตัวอักษรต่างๆ ที่คุณต้องการแปลง แล้วแตะแทนที่

ญี่ปุ่น
คุณสามารถป้อนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นด้วยการใช้คีย์บอร์ดคะนะหรือโรมะจิ  
คุณยังสามารถป้อนสัญลักษณ์หน้าคนแบบต่างๆ ได้

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคะนะ
ใช้คีย์แพ็ดคะนะในการเลือกบางพยางค์ กรณีตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม  
ให้แตะคีย์ลูกศรและเลือกพยางค์หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบโรมะจิ
ใช้คีย์บอร์ดโรมะจิเพื่อป้อนพยางค์ต่างๆ ตัวเลือกอื่นๆ จะปรากฏอยู่ตามด้านบนของคีย์บอร์ด 
แตะตัวเลือกนั้นเพื่อเป็นการป้อน กรณีตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะคีย์ลูกศรและเลือกพยางค์ 
หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น

การป้อนเฟสมาร์คหรืออีโมติคอน
ใช้คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่นแบบคะนะ แล้วแตะคีย์ “^_^”

ใช้คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่นแบบโรมะจิ (คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่นแบบ QWERTY) แล้วแตะคีย์หมายเลข  
แล้วแตะคีย์ ^_^ 

ใช้คีย์บอร์ดภาษาจีน (ตัวย่อหรือโบราณ) พินยิน หรือ จู้ยิน (โบราณ) แล้วแตะคีย์บสัญลักษณ์  
แล้วแตะคีย์ ^_^

การป้อนตัวอักษรอิโมจิ
ใช้คีย์บอร์ดอิโมจิเพื่อเพิ่มอักษรภาพ คุณยังสามารถป้อนอักษรอิโมจิโดยใช้คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่น 
ตัวอย่าง ป้อน "はーと" เพื่อให้ได้ ♥

การใช้รายการเสนอคำ
เช่นเดียวกับเมื่อคุณป้อนคีย์บอร์ดภาษาจีน ญี่ปุ่นหรืออาระบิค ตัวอักษรที่แนะนำจะปรากฏขึ้นบน 
คีย์บอร์ด แตะที่รายการเสนอคำเพื่อป้อนอักษร หรือปัดไปทางซ้ายเพื่อดูรายการคำเสนออื่นๆ
การใช้รายการคำเสนอเพิ่มเติม:  แตะลูกศรชี้ทางขวาเพื่อดูรายการคำเสนอแบบเต็ม ลากขึ้นหรือลง 
เพื่อเลื่อนไปมาตามรายการ แตะลูกศรลงเพื่อกลับไปยังรายการครั้งละสั้นๆ

การใช้คีย์ลัด
หากใช้งานคีย์บอร์ดตัวอักษรจีนหรือญี่ปุ่นบางคีย์บอร์ด คุณสามารถสร้างคีย์ลัดของคำและวิธีป้อน 
คำนั้นที่คู่กัน คีย์ลัดจะถูกเพิ่มไปยังพจนานุกรมส่วนตัว หากคุณป้อนคีย์ลัดขณะใช้คีย์บอร์ดที่รองรับ  
คำที่เกี่ยวข้องหรือคำคู่กันแทนการใช้คีย์ลัด คีย์ลัดสามารถใช้งานได้สำหรับคีย์บอร์ดดังนี้:

จีน - ตัวย่อ (พินยิน) Â
จีน - โบราณ (พินยิน) Â
จีน - ดั้งเดิม (จู้ยิน) Â
ญี่ปุ่น (โรมะจิ) Â
ญี่ปุ่น (50 คีย์) Â

เปิดหรือปิดคีย์ลัด:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด > คีย์ลัด
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เวียดนาม
แตะตัวอักษรค้างไว้ เพื่อดูรายการวรรณยุกต์ที่มี แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลือกวรรณยุกต์ที่คุณต้องการ

คุณยังสามารถป้อนลำดับคีย์ต่อไปนี้เพื่อป้อนตัวอักษรพร้อมกับเครื่องหมายวรรณยุกต์
aa—â (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยเซอร์คัมเฟลกซ์) Â
aw— Â ă (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยแครอน)
ee—ê (ตัวอักษรอีตัวเล็กเติมด้วยเซอร์คัมเฟลกซ์) Â
oo—ô (ตัวอักษรโอตัวเล็กเติมด้วยเซอร์คัมเฟลกซ์) Â
ow— Â ơ (ตัวอักษรโอตัวเล็กเติมด้วยฮุก)
w— Â ư (ตัวอักษรยูตัวเล็กเติมด้วยฮุก)
dd— Â đ (ตัวอักษรดีตัวเล็กเติมด้วยเส้นขีดยาว)
as—á (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยอะคิวต์) Â
af—à (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยเกรฟ) Â
ar— Â ả (ตัวอักษรเอเติมด้วยเครื่องหมายคำถาม)
ax—ã (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยเครื่องหมายเน้นเสียงขึ้นสูง) Â
aj— Â ạ (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยเครื่องหมายเสียงลงต่ำ)
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ข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลอื่นๆ

ภา
คผ

นว
กC

หน้าข้อมูลช่วยเหลือ iPad
ข้อมูลความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนพร้อมใช้งานออนไลน์ที่  
www.apple.com/th/support/ipad  คุณยังสามารถใช้ Express Lane 
สำหรับความช่วยเหลือแบบส่วนตัว (อาจไม่มีบริการในทุกประเทศ)  
โปรดดู expresslane.apple.com    

ภาพแสดงปริมาณแบตเตอรี่ต่ำหรือข้อความ “ไม่ได้ชาร์จอยู่” ปรากฏขึ้น
iPad ที่มีพลังงานไฟต่ำ และจำเป็นต้องชาร์จเป็นเวลาถึงยี่สิบนาทีก่อนทึ่คุณจะสามารถใช้เครื่องได้ 
สำหรับข้อมูลการชาร์จ iPad โปรดดู “การชาร์จแบตเตอรี่” ที่หน้า 22

หรือหรือ

เมื่อชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้อะแดปเตอร์ไฟแบบ USB ขนาด 10W ที่ให้มากับ iPad  Â
ช่องพอร์ต USB บนเครื่อง Mac รุ่นล่าสุด วิธีชาร์จอย่างเร็วที่สุดให้ใช้อะแดปเตอร์ไฟ  
โปรดดู “การชาร์จแบตเตอรี่” ที่หน้า 22
สำหรับความรวดเร็วในการชาร์จ ให้ปิด iPad Â
iPad อาจไม่ชาร์จหากต่อกับช่องพอร์ต USB ของเครื่อง Mac รุ่นเก่า หรือ เครื่อง PC  Â
หรือคีย์บอร์ด หรือฮัปแบบ USB

หากเครื่อง Mac หรือ PC ไม่มีพลังงานไฟเพียงพอในการชาร์จ iPad จะปรากฏข้อความไม่ได้ชาร์จ
บนแถบสถานะ สำหรับชาร์จ iPad ให้ถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และต่อเครื่องเข้ากับ
ปลั๊กไฟโดยใช้สายเคเบิล USB ที่ต่อกับขั้วต่อแท่นวาง และอะแดปเตอร์ไฟแบบ USB ขนาด 10W 
ที่ให้มากับเครื่อง

iPad ไม่ตอบสนองต่อการทำงาน
iPad อาจมีแบตเตอรี่ต Â ่ำ ต่อ iPad เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟแบบ USB ขนาด 10W เพื่อชาร์จ  
โปรดดู “การชาร์จแบตเตอรี่” ที่หน้า 22
กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้สองถึงสามวินาทีจนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏ จากนั้นกดปุ่มโฮม  Â  
ค้างไว้เพื่อบังคับให้แอปฯ ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ปิดลง
หากยังไม่ได้ผล ให้ปิด iPad แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้ จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดง Â
ปรากฏขึ้น แล้วลากแถบเลื่อน แล้วกดปุ่มนอนพัก/ปลุกค้างไว้จนกว่าสัญลักษณ์ Apple ปรากฏขึ้น
หากยังไม่ได้ผล ให้รีเซ็ท iPad กดทั้งปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮม  Â  ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที 
จนกระทั่งสัญลักษณ์ Apple ปรากฏขึ้น
หากหน้าจอไม่หมุนขณะที่คุณหมุน iPad ให้ถือ iPad ตั้งขึ้นตรงๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า  Â
ล็อกหมุนหน้าจอไม่ได้ล็อกไว้
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การรีสตาร์ทและรีเซ็ท iPad
หากเครื่องทำงานไม่ปรกติ ให้ลองรีสตาร์ท iPad ลองบังคับเลิกใช้งานแอปฯ หรือลองรีเซ็ท iPad
รีสตาร์ท iPad:  กดปุ่มพัก/ปลุก ค้างไว้ จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น  
ใช้นิ้วลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPad ในการเปิด iPad ใหม่อีกครั้ง ให้กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้ 
จนกระทั่งสัญลักษณ์ Apple ปรากฎขึ้น
บังคับเลิกใช้งานแอปฯ:  กดปุ่มพัก/ปลุกด้านบนสุดของ iPad ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาทีจนกระทั่ง 
แถบสีแดงปรากฏขึ้น แล้วกดปุ่มโฮมค้างไว้จนกระทั่งแอปฯ นั้นปิด

หากคุณไม่สามารถปิด iPad หรือปัญหายังคงดำเนินเรื่อยไป คุณอาจต้องทำการรีเซ็ท iPad  
ควรทำการรีเซ็ทเฉพาะก็ต่อเมื่อปิด iPad และเปิดใหม่แล้วยังไม่ช่วยแก้ไขปัญหานั้น
รีเซ็ท iPad:  กดปุ่มนอนพัก/ปลุกและปุ่มโฮมค้างไว้พร้อมๆ กับปุ่มโฮมประมาณสิบวินาที 
จนกระทั่งสัญลักษณ์ Apple ปรากฏขึ้น

“iPad ไม่รองรับอุปกรณ์เสริมนี้” ปรากฏขึ้น
อุปกรณ์เสริมที่คุณต่อไว้อยู่อาจจะทำงานไม่ได้กับ iPad ให้แน่ใจว่า สายต่อแท่นวางแบบ USB 
ไม่มีเศษผงใดๆ ติดอยู่ และอ้างอิงกับเอกสารที่มากับอุปกรณ์เสริมนั้น

แอปฯ ไม่สามารถเข้ากับหน้าจอ
แอปฯ ส่วนใหญ่สำหรับ iPhone และ iPod touch สามารถใช้กับ iPad ได้แต่แอปฯ เหล่านั้น 
อาจไม่ใช้ประโยชน์จากหน้าจอขนาดใหญ่ ในกรณีนี้ ให้แตะ  เพื่อซูมเข้าบนแอปฯ แตะ  
เพื่อย้อนกลับไปขนาดเริ่มต้น

ตรวจหาใน App Store เพื่อดูเวอร์ชั่นของแอปฯ ที่ใช้เฉพาะ iPad หรือเวอร์ชั่นทั่วไปที่ใช้ได้สำหรับ 
iPhone, iPod touch และ iPad

คีย์บอร์ดหน้าจอไม่ปรากฏขึ้น
หาก iPad ได้จับคู่ไว้กับคีย์บอร์ดบลูทูธ คีย์บอร์ดหน้าจอจะไม่ปรากฏให้เห็น ในการให้คีย์บอร์ด 
หน้าจอปรากฏขึ้น ให้กดคีย์ Eject บนคีย์บอร์ดบลูทูธ คุณยังสามารถทำให้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ 
ปรากฏขึ้นโดยเลื่อนคีย์บอร์ดบลูทูธห่างออกจากระยะที่กำหนด หรือไม่ก็ปิดใช้งาน

การสำรองข้อมูล iPad
คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อสำรองข้อมูล iPad อัตโนมัติได้ ถ้าคุณเลือกสำรองข้อมูล 
อัตโนมัติโดยใช้ iCloud คุณจะไม่สามารถเลือกข้อมูลสำรองอัตโนมัติจาก iTunes ได้ 
แต่คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การสำรองข้อมูล iCloud
iCloud จะสำรองข้อมูล iPad อัตโนมัติโดยอาศัย Wi-Fi เมื่อถูกเชื่อมต่อไปยังแหล่งจ่ายไฟและ 
ถูกล็อก วันเวลาของข้อมูลสำรองล่าสุดคือรายการที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอเนื้อที่เก็บข้อมูลและ 
ข้อมูลสำรอง สำหรับ iCloud สำรองข้อมูลของคุณมีดังนี้:

เพลง ทีวีโชว์ แอปฯ และหนังสือที่ซื้อ  Â
รูปภาพและวิดีโอในม้วนฟิล์มของคุณ Â
การตั้งค่า iPad  Â
ข้อมูลแอปฯ Â
หน้าจอโฮมและการจัดการแอปฯ Â
ข้อความ Â
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หมายเหตุ:  การสำรองข้อมูลสำหรับเพลงที่ซื้ออาจไม่มีในทุกพื้นที่ เช่นเดียวกันกับทีวีโชว์

ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานข้อมูลสำรอง iCloud โปรดตั้งค่าบน iPad คุณสามารถเปิดได้ในการตั้งค่าของ 
iCloud เมื่อคุณเปิดใช้ข้อมูลสำรอง iCloud บน iPad ซึ่งจะสำรองข้อมูลอัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์ 
เมื่อเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

เปิดใช้งานข้อมูลสำรอง iCloud ไปท่ีต้ังค่า > iCloud จากน้ันลงช่ือเข้าใช้กับ Apple ID และรหัสผ่าน ถ้าจำเป็น  
ไปที่เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นเปิดข้อมูลสำรอง iCloud

สำรองข้อมูลทันที ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง 
จากนั้นแตะสำรองข้อมูลตอนนี้

การจัดการข้อมูลสำรองของคุณ ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง  
จากนั้นแตะจัดการข้อมูลที่เก็บข้อมูล แตะที่ชื่อ iPad ของคุณ

เปิดหรือปิดข้อมูลสำรองอัลบั้ม 
ม้วนฟิล์ม

ไปท่ีต้ังค่า > iCloud > เน้ือท่ีเก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากน้ันแตะจัดการข้อมูล 
ที่เก็บข้อมูล แตะที่ชื่อ iPad จากนั้นเปิดหรือปิดสำรองข้อมูลม้วนฟิล์ม

ในการดูอุปกรณ์ที่ถูกสำรองข้อมูล ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง  
จากนั้นแตะจัดการข้อมูลที่เก็บข้อมูล

หยุดสำรองข้อมูลอัตโนมัติของ iCloud ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง > การสำรองข้อมูล 
จากนั้นปิดข้อมูลสำรอง iCloud 

เพลงที่ไม่ได้ซื้อจาก iTunes จะไม่ถูกสำรองข้อมูลใน iCloud คุณจำเป็นต้องใช้ iTunes เพื่อกู้คืนและ
สำรองข้อมูลเนื้อหา โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 20

ข้อสำคัญ:  ข้อมูลสำรองสำหรับเพลง หรือทีวีโชว์ที่ซื้ออาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่  
ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไว้อาจไม่มีบริการ ถ้าไม่มีอยู่ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks 

เนื้อหาที่ซื้อ อาทิเช่น เนื้อหาการกระจายภาพ จะไม่รวมถึงที่ว่าง 5 GB บน iCloud

การสำรองข้อมูลกับ iTunes
 iTunes จะสำรองข้อมูลรูปภาพในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ หรือบันทึกอัลบั้มภาพ ข้อความ 
โน้ต รายชื่อชื่นชอบ การตั้งค่าเสียง และอื่นๆ ไฟล์สื่ออื่นๆ เช่น เพลง และรูปภาพบางรูป 
จะไม่ถูกสำรองข้อมูล แต่สามารถกู้คืนมาได้ด้วยการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes 

เมื่อเชื่อมต่อ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อมข้อมูล โดยปรกติแล้ว iTunes 
จะสร้างข้อมูลสำรองในแต่ละครั้ง:
 Â การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes:  iTunes เชื่อมข้อมูลกับ iPad แต่ละครั้งที่เชื่อมต่อ iPad 

ไปยังคอมพิวเตอร์ iTunes จะไม่สำรองข้อมูลอัตโนมัติ iPad ที่ไม่ได้กำหนดค่าการเชื่อมข้อมูลไว้ 
กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 20

 Â อัปเดตหรือกู้คืนบน iPad:  iTunes จะสำรองข้อมูลของ iPad อัตโนมัติก่อนการอัปเดตหรือกู้คืน

iTunes ยังสามารถเข้ารหัสข้อมูลสำรองของ iPad เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
เข้ารหัสข้อมูลสำรองของ iPad :  เลือก “Encrypt iPad backup” หน้าต่าง Summary ของ 
iTunes
การกู้คืน iPad และการตั้งค่า:  เชื่อมต่อ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือก iPad ในหน้าต่าง 
iTunes และคลิก Restore ในหน้า Summary

การลบข้อมูลสำรอง iTunes
คุณสามารถลบข้อมูลสำรองของ iPad ออกจากรายการข้อมูลสำรองต่างๆ ได้ใน iTunes 
คุณอาจต้องใช้การทำงานนี้ ยกตัวอย่าง หากข้อมูลสำรองสร้างขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

ลบข้อมูลสำรอง:
 1 ใน iTunes เปิด Preferences ของ iTunes

 Â Mac:  เลือก iTunes > Preferences
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 Â Windows:  เลือก Edit > Preferences
 2 คลิก Devices (iPad ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ)
 3 เลือกข้อมูลสำรองที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก Delete Backup
 4 คลิก Delete เพื่อยืนยันว่า คุณปรารถนาที่จะลบข้อมูลสำรองที่คุณเลือกไว้ จากนั้นคลิกตกลง

อัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPad
คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์บน iPad ในตั้งค่าหรือใช้ iTunes คุณยังสามารถลบข้อมูล iPad ได้ 
และจากนั้นใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืนจากข้อมูลสำรอง

ข้อมูลที่ลบออกไปจะไม่สามารถเข้าใช้ผ่านอินเทอร์เฟตของ iPad แต่ไม่ได้ลบออกจาก iPad  
สำหรับข้อมููลเกี่ยวกับการลบเนื้อหาและค่าติดตั้งทั้งหมด โปรดดู “การรีเซ็ท” ที่หน้า 128

การอัปเดต iPad
คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์บน iPad ในตั้งค่าหรือใช้ iTunes 
การอัปเดตไร้สายบน iPad:  ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ซอฟต์แวร์อัปเดต โดยที่ iPad 
จะตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์
การอัปเดตซอฟต์แวร์ใน iTunes:  iTunes จะตรวจสอบการอัปเดตของซอฟต์แวร์ในแต่ละครั้งของ 
การเชื่อมข้อมูลของ iPad โดยใช้ iTunes โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 20

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ iPad ไปที่  
support.apple.com/kb/HT4623

การกู้คืน iPad
คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืนข้อมูลสำรองของ iPad ได้ 
การกู้คืนซอฟต์แวร์จากข้อมูลสำรองของ iCloud:  รีเซ็ท iPad เพื่อลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมด  
ลงชื่อเข้าใช้ iCloud และเลือก Restore จากข้อมูลสำรองใน Setup Assistant  
โปรดดู “การรีเซ็ท” ที่หน้า 128
การลงซอฟต์แวร์จากข้อมูลสำรอง iTunes:  เชื่อมต่อ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ  
และเลือก iPad ในหน้าต่าง iTunes และคลิก Restore ในหน้า Summary

เมื่อซอฟต์แวร์บน iPad ได้กู้คืนกลับมาแล้ว คุณสามารถตั้งค่าอื่นๆ ใหม่ให้กับ iPad หรือกู้คืนเพลง 
วิดีโอ แอปฯ ข้อมูลและเนื้อหาอื่นๆ จากข้อมูลสำรองได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad ไปที่ support.apple.com/kb/HT1414

ไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้
ถ้า iPad ไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้ ให้ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

ไม่สามารถส่งอีเมล
ปิด iPad แล้วเปิดขึ้นอีกครั้ง กดปุ่มนอนพัก/ปลุกค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที จนกระทั่งแถบเลื่อน  Â
สีแดงปรากฏขึ้น แล้วลากแถบเลื่อน แล้วกดปุ่มนอนพัก/ปลุกค้างไว้จนกว่าสัญลักษณ์ Apple 
ปรากฏขึ้น
ในตั้งค่า เลือก Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วเลือกบัญชีที่คุณพยายามจะใช้ แตะข้อมูลบัญชี  Â
แล้วแตะ SMTP ใต้เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก คุณสามารถติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SMTP เพิ่มเติม 
หรือเลือกจากบัญชีเมลอื่นบน iPad ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อมูลที่ใช้ในการกำหนด
ค่า
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ติดตั้งบัญชีเมลของคุณโดยตรงบน iPad แทนที่จะเชื่อมข้อมูลนั้นจาก iTunes ไปที่ตั้งค่า > Mail  Â
รายชื่อ ปฏิทิน และแตะเพิ่มบัญชีผู้ใช้และป้อนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ  
หาก iPad ไม่สามารถหาค่าติดตั้งของผู้ให้บริการของคุณขณะที่คุณป้อนอีเมลของคุณ ไปที่  
support.apple.com/kb/HT4810 สำหรับความช่วยเหลือติดตั้งบัญชีผู้ใช้ของคุณ

สำหรับข้อมูลแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/th/support/ipad 
หากคุณยังไม่สามารถส่งอีเมล คุณสามารถใช้ Express Lane (อาจไม่มีให้บริการในทุกประเทศ) 
ไปที่ expresslane.apple.com

ไม่สามารถรับอีเมล
ปิด iPad แล้วเปิดขึ้นอีกครั้ง กดปุ่มนอนพัก/ปลุกค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที จนกระทั่งแถบเลื่อน  Â
สีแดงปรากฏขึ้น แล้วลากแถบเลื่อน แล้วกดปุ่มนอนพัก/ปลุกค้างไว้จนกว่าสัญลักษณ์ Apple 
ปรากฏขึ้น
หากคุณใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องในการเช็คบัญชีอีเมลเดียวกัน  Â
อาจเกิดล็อกกันขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ support.apple.com/kb/TS2621
ติดตั้งบัญชีอีเมลของคุณโดยตรงบน iPad แทนที่จะเชื่อมข้อมูลนั้นจาก iTunes ไปที่ตั้งค่า > Mail  Â
รายชื่อ ปฏิทิน และแตะเพิ่มบัญชีผู้ใช้และป้อนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ  
หาก iPad ไม่สามารถหาค่าติดตั้งของผู้ให้บริการของคุณขณะที่คุณป้อนอีเมลของคุณ ไปที่  
support.apple.com/kb/HT4810 สำหรับความช่วยเหลือติดตั้งบัญชีผู้ใช้ของคุณ
ถ้าคุณใช้งาน iPad รุ่น 4G หรือ 3G ที่ใช้โครงข่ายข้อมูลมือถือ โดยปิด Wi-Fi ดังนั้น iPad   Â
จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายข้อมูลมือถือ ไปที่ตั้งค่า > Wi-Fi จากนั้นปิด Wi-Fi 

สำหรับข้อมูลแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/th/support/ipad 
หากคุณยังไม่สามารถส่งอีเมล คุณสามารถใช้ Express Lane (อาจไม่มีบริการในทุกประเทศ)  
ไปที่ expresslane.apple.com

เสียง เพลง และวิดีโอ
ถ้า iPad ไม่มีเสียงหรือไม่สามารถเล่นวิดีโอได้ ให้ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

ไม่มีเสียง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของ iPad ไม่มีอะไรบดบังอยู่ Â
ให้แน่ใจว่า ปุ่มด้านข้างไม่ได้ตั้งไว้ที่เงียบ โปรดดู “ Â ปุ่มความดัง” ที่หน้า 11
หากคุณใช้ชุดหูฟังอยู่ ให้ถอดออก แล้วต่อเข้าใหม่อีกครั้ง ให้แน่ใจว่า คุณได้ดันปลั Â ๊กเข้าไปจนสุด
ให้แน่ใจว่า ปุ่มความดังไม่ได้หมุนปิดลงจนสุด Â
เพลงบน iPad อาจถูกพักอยู่ หากคุณใช้ชุดหูฟังกับปุ่มเล่น ลองกดปุ่มเล่นเพื่อให้เล่นต่อ  Â
หรือจากหน้าจอโฮม ให้แตะเพลง แล้วแตะ 
เช็คดูหากตั้งความดังสูงสุดไว้ ในตั้งค่า ไปที่เพลง > ความดังสูงสุด  Â
หากคุณใช้ช่องต่อเสริมของสัญญาณออกของแท่นวางของ iPad อยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า   Â
คุณได้เปิดลำโพงหรือระบบเครื่องเสียงภายนอก และได้มีการต่อและการทำงานอย่างถูกต้อง  
ใช้ปุ่มความดังของลำโพงหรือระบบเสียงสเตอริโอภายนอก ซึ่งจะไม่ใช่ปุ่มความดังของ iPad
หากคุณใช้แอปฯ ที่ทำงานกับ AirPlay อยู่ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ AirPlay ที่คุณส่งเสียงไปให้ว่า  Â
ได้เปิดไว้อยู่และความดังเปิดอยู่ หากคุณต้องการได้ยินเสียงผ่านลำโพงของ iPad ให้แตะ  
และเลือกจากรายการ

เพลง วิดีโอ หรือรายการอื่นไม่เล่น
เพลง วิดีโอ หนังสือเสียง หรือพ็อดคาสท์เหล่าน้ีอาจเข้ารหัสในรูปแบบท่ี iPad ไม่รองรับ สำหรับข้อมูล 
เกี่ยวกับรูปแบบของไฟล์เสียงและวิดีโอที่ iPad รองรับ ไปที่ www.apple.com/th/ipad/specs
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หาก iPad ไม่รองรับเพลงหรือวิดีโอในคลัง iTunes ของคุณ คุณอาจสามารถเปลี่ยนรูปแบบให้เป็น
แบบที่ iPad รองรับได้ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้ iTunes บน Windows เพื่อแปลงไฟล์ WMA ที่ไม่
ได้ป้องกันไว้ไปเป็นรูปแบบที่ iPad รองรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้เปิด iTunes แล้วเลือก Help > 
iTunes Help

ไม่มีภาพหรือเสียงขณะใช้ AirPlay
สำหรับส่งวิดีโอหรือเสียงไปที่อุปกรณ์ AirPlay เช่น Apple TV, iPad เป็นต้น และอุปกรณ์ AirPlay  
จำเป็นต้องถูกเชื่อมต่อกันอยู่ในเครือข่ายไร้สายเดียวกัน ถ้าคุณไม่พบปุ่ม  iPad ไม่ได้เชื่อมต่อ 
เครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับอุปกรณ์ AirPlay หรือแอปฯ ที่คุณกำลังใช้ไม่รองรับ AirPlay 

ขณะที่ส่งเสียงหรือภาพไปที่อุปกรณ์ AirPlay อยู่นั้น iPad จะไม่แสดงภาพหรือเล่นเสียง  Â
สำหรับให้เนื้อหากลับไปที่ iPad โดยตรงและตัดการเชื่อมต่อ iPad จากอุปกรณ์ AirPlay  
ให้แตะ  และเลือก iPad ในรายการ
บางแอปพลิเคชั่นเล่นเฉพาะเสียงผ่านทาง AirPlay หากภาพวิดีโอไม่ทำงาน   Â
ให้แน่ใจว่า แอปฯ ที่คุณกำลังใช้อยู่รองรับทั้งเสียงและภาพ
หาก Apple TV ได้ตั้งรหัสผ่านบังคับไว้ คุณต้องป้อนรหัสบน iPad หากถามเพื่อใช้งาน AirPlay Â
ให้แน่ใจว่า ลำโพงบนอุปกรณ์ AirPlay เปิดอยู่และเปิดเสียงดังไว้ หากคุณจะใช้ Apple TV  Â
ให้แน่ใจว่า แหล่งสัญญาณเข้าของทีวีได้ตั้งเป็น Apple TV ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  
ปุ่มความดังบน iPad เปิดให้ดังขึ้นไว้อยู่
ขณะที่ iPad กำลังถ่ายทอดด้วย AirPlay เครื่องต้องต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อยู่เสมอ   Â
หากคุณขยับ iPad ออกนอกระยะ การเล่นจะหยุดลง
อาจจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีหรือมากกว่านั้นสำหรับให้เริ่มเล่นขณะใช้ AirPlay   Â
ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่ายของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay ไปที่ support.apple.com/kb/HT4437

ไม่มีภาพปรากฏบนทีวีหรือเครื่องฉายที่ต่อกับ iPad
เมื่อคุณต่อ iPad ไปที่ทีวีหรือเครื่องฉายภาพโดยใช้สายเคเบิล USB หน้าจอที่ต่อนั้นจะแสดงภาพ 
หน้าจอของ iPad อย่างอัตโนมัติ บางแอปฯ อาจรองรับการใช้หน้าจอภายนอกเป็นจอภาพหน้าจอ 
ที่สอง เช็คค่าติดตั้งและเอกสารของแอปฯ นั้น

ในดูวิดีโอแบบ HD ในความละเอียดสูง ให้ใช้อะแดปเตอร์ AV แบบดิจิตอลของ Apple  Â
หรือสายเคเบิลแบบคอมโพแนนต์ 
ให้แน่ใจว่า ปลายทั้งสองข้างของสายเคเบิลวิดีโอต่ออยู่ และใช้สายเคเบิลที่รองรับให้ใช้งาน   Â
หาก iPad ต่อกับกล่องสลับสัญญาณ A/V หรือเครื่องรับสัญญาณ ให้ลองต่อเครื่องโดยตรงไปที่ทีวี
หรือเครื่องฉายภาพแทน

ให้แน่ใจว่า ได้เลือกสัญญาณภาพเข้าของทีวีของคุณอย่างถูกต้อง เช่น HDMI  Â
หรือสัญญาณภาพแบบคอมโพเนนต์

หากไม่มีภาพปรากฏขึ้น ให้กดปุ่มโฮม แล้วถอดสายเคเบิลและต่อใหม่ และลองอีกครั้ง Â

iTunes Store และ App Store
ในการใช้ iTunes Store หรือ App Store ต้องให้ iPad เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 124

iTunes Store หรือ App Store ไม่สามารถใช้งานได้
ในการซื้อเนื้อหาจาก iTunes Store หรือ App Store คุณจำเป็นต้องใช้ Apple ID 
คุณสามารถตั้งค่า Apple ID บน iPad ได้ ไปที่ตั้งค่า > Store > สร้าง Apple ID ใหม่

คุณยังสามารถติดตั้ง Apple ID บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเปิด iTunes และเลือก Store > 
สร้างบัญชีผู้ใช้
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หมายเหตุ:  iTunes Store และ App Store ไม่มีให้บริการในบางประเทศ

ข้อมูลความปลอดภัย การบริการ และข้อมูลความช่วยเหลือ
ตารางต่อไปน้ีแสดงแหล่งขอข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และการบริการของ iPad

สำหรับเรียนรู้เพิ่มเติม ปฏิบัติดังนี้
การใช้ iPad อย่างปลอดภัย โปรดดู คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ iPad  ที่  

support.apple.com/th_TH/manuals/ipad สำหรับ
ข้อมูลความปลอดภัยและข้อบังคับล่าสุด

iPad กับการบริการและความช่วยเหลือ เกร็ดความรู้ 
ห้องแสดงความคิดเห็น และรายการดาวน์โหลดต่างๆ 
ของซอฟต์แวร์จาก Apple

ไปที่ www.apple.com/th/support/ipad

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ iPad ไปที่ www.apple.com/th/ipad

การจัดการบัญชี Apple ID ของคุณ ไปที่ appleid.apple.com

การใช้ iCloud ไปที่ www.apple.com/asia/support/icloud

การใช้ iTunes เปิด iTunes และเลือก Help > iTunes Help  
กรณีวิธีสาธิต iTunes ออนไลน์ (ไม่มีในบางพื้นที่) ไปที่ 
www.apple.com/support/itunes

การใช้ iPhoto บน OS X เปิด iPhoto และเลือก Help > iPhoto Help

การใช้สมุดที่อยู่บน OS X เปิดสมุดที่อยู่และเลือกวิธีใช้ > วิธีใช้สมุดที่อยู่

การใช้ iCal บน OS X เปิด iCal และเลือกวิธีใช้ > วิธีใช้ iCal

Microsoft Outlook, Windows Address Book, 
Adobe Photoshop Album และ  
Adobe Photoshop Elements

ให้ดูเอกสารที่มากับแอปฯ เหล่านั้น

การขอรับข้อมูลบริการการรับประกัน ก่อนอื่น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือนี้ แล้วให้ไปที่ 
www.apple.com/th/support/ipad หรือโปรดดู 
คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ iPad ที่  
support.apple.com/th_TH/manuals/ipad

การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ไปที่  
www.apple.com/batteries/replacements.html

การใช้ iPad ในองค์กร ไปที่ www.apple.com/ipad/business

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล
ต้องกำจัด iPad ให้ถูกหลักตามกฎหมายและข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น 
เนื่องจากประกอบด้วยแบตเตอรี่ ต้องกำจัด iPad แยกต่างหากจากของเสียจากบ้านเรือน  
หาก iPad ของคุณหมดอายุการใช้งาน โปรดติดต่อ Apple หรือเจ้าหน้าที่เฉพาะท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้ 
เกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ของการรีไซเคิล

กรณีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการรีไซเคิลของ Apple ไปที่ www.apple.com/asia/recycling

Apple กับสิ่งแวดล้อม
Apple ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำงานและ 
ผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/asia/environment
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อุณหภูมิในการทำงานของ iPad
หากอุณหภูมิภายใน iPad สูงเกินกว่าอุณหภูมิทำงานปรกติ คุณอาจประสบปัญหาดังกล่าว ในการปรับ 
ให้อุณหภูมิกลับมาเป็นปรกติ:

iPad หยุดการชาร์จ Â
หน้าจอจะหรี่ลง Â
หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิปรากฏ Â

ข้อสำคัญ:  คุณสามารถใช้ iPad ขณะที่หน้าจอเตือนอุณหภูมิปรากฏอยู่ ถ้า iPad 
ไม่สามารถทำให้อุณหภูมิภายในลดลง เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลง  
ย้าย iPad ไปยังสถานที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าสักระยะนึง และเปิดใช้ iPad อีกครั้ง
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Apple หรือสัญลักษณ์ Apple, AirPlay, AirPort,  
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iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, 
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Incorporated ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

สัญลักษณ์ประโยคและสัญลักษณ์ Bluetooth® เป็นเครื่องหมาย 
การค้าที่ขึ้นทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.  
ซึ่งบริษัท Apple Inc. ได้รับอนุญาตให้ใช้

iOS เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่ขึ้น 
ทะเบียนของ Cisco ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้

Ping เป็นเครื่องหมายการค้าลงทะเบียนของ Karsten 
Manufacturing Corporation ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ใช้ใน 
สหรัฐอเมริกา

บางแอปฯ อาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่ แอปฯ ที่สามารถใช้งาน 
อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาต่างๆ จะมีพร้อมให้บริการใน iTunes ชื่อต่างๆ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่มีการกล่าวถึงในที่นี้  
อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ

การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล 
เท่านั้นและไม่ถือเป็นการรับรองหรือข้อเสนอแนะแต่ประการใด 
Apply ไม่รับผิดชอบในเร่ืองประสิทธิภาพหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ 
เหล่านี้ ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือการประกันต่างๆ หากมี จะเกิด 
ระหว่างผู้ขายและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรงเท่าน้ัน ได้มีความพยายาม 
ทุกวิถีทางเพื่อให้ข้อมูลในคู่มือนี้มีความเที่ยงตรงมากที่สุด Apple 
ไม่รับผิดชอบความผิดที่เกิดขึ้นจากการตีพิมพ์หรือการเรยีบเรียง
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