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ภาพรวม iPad
คู่มือนี้อธิบายถึง iOS 8 สำาหรับ
 • iPad mini (ทุกรุ่น)
 • iPad Air (ทุกรุ่น)
 • iPad (รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4)
 • iPad 2

iPad mini 3

จอแสดงผล 
Multi-Touch
จอแสดงผล 
Multi-Touch

กล้อง FaceTime 
แบบ HD
กล้อง FaceTime 
แบบ HD

ไอคอนแอปฯไอคอนแอปฯ

แถบสถานะแถบสถานะ

ปุ่มโฮม/ 
เซ็นเซอร์ 
Touch ID

ปุ่มโฮม/ 
เซ็นเซอร์ 
Touch ID

ตัวเชื่อมต่อ Lightningตัวเชื่อมต่อ Lightning

ลำโพงลำโพง

แจ็คสำหรับชุดหูฟังแจ็คสำหรับชุดหูฟัง

ปุ่มพัก/ปลุกปุ่มพัก/ปลุก
กล้อง 
iSight
กล้อง 
iSight

ปุ่มความ
ดังเสียง
ปุ่มความ
ดังเสียง

ถาดนาโนซิม 
(รุ่นเซลลูลาร์)
ถาดนาโนซิม 
(รุ่นเซลลูลาร์)

สวิตช์ด้านข้างสวิตช์ด้านข้าง

ไมโครโฟนไมโครโฟน

ทำ�คว�มรู้จัก iPad
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iPad Air 2

จอแสดงผล 
Multi-Touch
จอแสดงผล 
Multi-Touch

กล้อง FaceTime 
แบบ HD
กล้อง FaceTime 
แบบ HD

ปุ่มโฮม/ 
เซ็นเซอร์ 
Touch ID

ปุ่มโฮม/ 
เซ็นเซอร์ 
Touch ID

ไอคอนแอปฯไอคอนแอปฯ

แถบสถานะแถบสถานะ

ตัวเชื่อมต่อ Lightningตัวเชื่อมต่อ Lightning

ปุ่มพัก/ปลุกปุ่มพัก/ปลุก

กล้อง 
iSight
กล้อง 
iSight
ปุ่มความดัง
เสียง
ปุ่มความดัง
เสียง

ถาดนาโนซิม 
(รุ่นเซลลูลาร์)
ถาดนาโนซิม 
(รุ่นเซลลูลาร์)

แจ็คสำหรับชุดหูฟังแจ็คสำหรับชุดหูฟัง

ลำโพงลำโพง

ไมโครโฟนไมโครโฟน

คุณสมบัติและแอปของคุณอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPad ที่คุณมี และขึ้นอยู่กับ
ตำาแหน่ง ภาษา และผู้ให้บริการของคุณ ในการค้นหาคุณสมบัติที่รองรับในพื้นที่ของคุณ ให้ดูที่ 
http://www.apple.com/th/ios/feature-availability/

หมายเหตุ:  แอปและบริการที่ส่งหรือรับข้อมูลผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 
ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับแผนการบริการและค่าธรรมเนียม iPad ของคุณ

อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้รวมอยู่ใน iPad:
อะแดปเตอร์จ่�ยไฟแบบ USB: ใช้กับสาย Lightning ไปเป็น USB หรือสาย 30 พินไปเป็น USB 
เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ iPad ขนาดของอะแดปเตอร์ของคุณ ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของ iPad
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ส�ย Lightning ไปเป็น USB: ใช้สายนี้เพื่อเชื่อมต่อ iPad (รุ่นที่ 4 ขึ้นไป) หรือ iPad mini กับอะ
แดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB หรือกับคอมพิวเตอร์ของคุณ iPad รุ่นก่อนหน้า ใช้สาย 30 พินไปเป็น 
USB

หน้าจอ Multi-Touch
ลักษณะท่าทางแบบธรรมดาไม่กี่แบบ ซึ่งได้แก่ แตะ ลาก กวาดนิ้ว และจีบนิ้ว เป็นทุกอย่างที่คุณ
จำาเป็นต้องใช้ในการใช้ iPad และแอปฯ

ปุ่มพัก/ปลุก
คุณสามารถล็อก iPad แล้วให้เข้าสู่โหมดพักได้เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน การล็อก iPad จะทำาให้จอแสดง
ผลพัก ซึ่งประหยัดแบตเตอรี่ และป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งใดหากคุณแตะหน้าจอ คุณยังสามารถรับสาย 
FaceTime ข้อความ การปลุก และการแจ้งเตือน และสามารถฟังเพลงและปรับความดังเสียงได้

ปุ่มพัก/ปลุกปุ่มพัก/ปลุก

ล็อก iPad: กดปุ่มพัก/ปลุก
ปลดล็อก iPad: กดปุ่มโฮมหรือปุ่มพัก/ปลุก แล้วลากตัวเลื่อนที่ปรากฏบนหน้าจอ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย คุณสามารถให้เรียกขอรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก iPad ได้ ไปที่ การตั้งค่า > 
Touch ID และรหัสผ่าน (iPad รุ่นที่มี Touch ID) หรือไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่นๆ) ดู 
การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล ที่หน้า 42
ก�รเปิด iPad: กดปุ่มพัก/ปลุก ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้นมา
ปิด iPad: กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้สองสามวินาทีจนกว่าตัวเลื่อนจะปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นลากตัว
เลื่อน
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หากคุณไม่แตะหน้าจอประมาณสองนาที iPad จะล็อกตัวเอง คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่ 
iPad จะล็อกตัวเอง หรือตั้งรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก iPad ได้
ตั้งเวล�ล็อกอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกอัตโนมัติ
ตั้งรหัสผ่�น: ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน
ปกอัจฉริยะของ iPad หรือเคสอัจฉริยะของ iPad ซึ่งมีจำาหน่ายแยกต่างหาก สามารถล็อกหรือปลด
ล็อก iPad ให้คุณได้ (iPad 2 ขึ้นไป)
ตั้งค่�ปกอัจฉริยะของ iPad หรือเคสอัจฉริยะของ iPad ของคุณเพื่อล็อกและปลดล็อก iPad: ไปที่ 
การตั้งค่า > ทั่วไป จากนั้นเปิด ล็อก/ปลดล็อก

ปุ่มโฮม
ปุ่มโฮมจะช่วยให้คุณกลับสู่หน้าจอโฮมเมื่อใดก็ได้ ปุ่มนี้ยังมีคีย์ลัดอื่น ๆ เพื่ออำานวยความสะดวก

ก�รไปที่หน�้จอเริ่มต้น: กดปุ่มโฮม

แตะแอปในหน้าจอโฮมเพื่อเปิดแอปนั้น ดู การเริ่มต้นที่หน้าจอโฮม ที่หน้า 22
ดูแอปที่คุณได้เปิดขึ้น: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเมื่อ iPad ปลดล็อกอยู่ จากนั้นปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือ
ขวา
ใช้ Siri (iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป): กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม ดู การใช้ Siri ที่หน้า 47

คุณยังสามารถใช้ปุ่มโฮมเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง ดู ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ที่
หน้า 127

ใน iPad รุ่นที่มี Touch ID คุณสามารถใช้เซนเซอร์ในปุ่มโฮมแทนการใช้รหัสผ่านหรือรหัสผ่านของ 
Apple ID เพื่อปลดล็อก iPad หรือทำาการซื้อใน iTunes Store, App Store และ iBooks Store 
ได้ ดู Touch ID ที่หน้า 43 คุณยังสามารถใช้เซนเซอร์ Touch ID สำาหรับการรับรองความถูกต้อง
เมื่อใช้ Apple Pay เพื่อทำาการซื้อจากภายในแอปได้อีกด้วย ดู Apple Pay ที่หน้า 40

ปุ่มความดังเสียงและสวิตช์ด้านข้าง
ใช้ปุ่มความดังเสียงเพื่อปรับความดังเสียงของเพลงและสื่ออื่น และความดังเสียงของการเตือนและ
ลูกเล่นเสียง ใช้สวิตช์ด้านข้างเพื่อปิดเสียงเตือนและเสียงแจ้ง หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ iPad สลับ
ระหว่างแนวตั้งและแนวนอน (ใน iPad รุ่นที่ไม่มีสวิตช์ด้านข้าง ให้ใช้ศูนย์ควบคุม) 

คำาเตือน:  สำาหรับข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยที่สำาคัญ ที่หน้า 153

ปุ่มความดังเสียงปุ่มความดังเสียง

สวิตช์ด้านข้างสวิตช์ด้านข้าง

ล็อกคว�มดังเสียงโทรศัพท์และก�รเตือน: ไปที่ การตั้งค่า > เสียง จากนั้นปิด เปลี่ยนด้วยปุ่ม ในการ
ตั้งจำากัดความดังของเพลงและวิดีโอ ไปที่ ตั้งค่า > เพลง > จำากัดความดัง
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หมายเหตุ:  ในประเทศในสหภาพยุโรป (EU) บางประเทศ iPad อาจเตือนว่าการตั้งค่าความดัง
เสียงของคุณสูงกว่าระดับที่ EU แนะนำาสำาหรับความปลอดภัยของการได้ยิน ในการเพิ่มความดัง
เสียงเกินกว่าระดับนี้ คุณอาจจำาเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครู่หนึ่ง ในการจำากัด
ความดังเสียงสูงสุดของชุดหูฟังเป็นระดับนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > จำากัดความดัง แล้วเปิด 
ขีดจำากัดความดังเสียง EU ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการจำากัดความดัง ให้ไปที่ การตั้งค่า > 
ทั่วไป > การจำากัด
ใช้ศูนย์ควบคุมเพื่อปรับคว�มดังเสียง: เมื่อ iPad ล็อกอยู่หรือเมื่อคุณกำาลังใช้แอปอื่น ให้ปัดขึ้นจาก
ขอบล่างของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม

ห้ามรบกวน เป็นวิธีการง่ายๆ ในการทำาให้ iPad ไม่ส่งเสียง ซึ่งมีให้ใช้งานในศูนย์ควบคุมเช่นกัน ดู 
ห้ามรบกวน ที่หน้า 35
ก�รปิดเสียง: กดค้างไว้ที่ปุ่มลดความดังเสียง

คุณยังสามารถใช้ปุ่มความดังเสียงเพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอได้ ดู การถ่ายรูปและวิดีโอ ที่หน้า 87
ปิดเสียงก�รแจ้ง ก�รเตือน และลูกเล่นเสียง: เลื่อนสวิตช์ด้านข้างไปทางปุ่มความดังเสียง

สวิตช์ด้านข้างไม่ได้ปิดเสียงจากเพลง พ็อดคาสท์ ภาพยนตร์ และรายการทีวี
ใช้สวิตช์ด้�นข้�งเพื่อล็อกแนวของหน�้จอ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป จากนั้นแตะ ล็อกไม่ให้หมุน

ถาดซิมการ์ด 
ซิมการ์ดใน iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular จะใช้สำาหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณ หากไม่ได้
ติดตั้งซิมการ์ดของคุณหรือหากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการ คุณอาจต้องติดตั้งหรือเปลี่ยนซิมการ์ด

นาโนซิมการ์ดนาโนซิมการ์ด
ถาดซิมถาดซิม

เครื่องมือถอดซิมเครื่องมือถอดซิม

เปิดถ�ดซิม: เสียบเครื่องมือถอดซิม (มีจำาหน่ายแยกต่างหาก) เข้ากับช่องในถาดซิม จากนั้นกดให้
แน่นแล้วดันเครื่องมือเข้าไปจนกว่าถาดจะกระเด้งออกมา ดึงถาดซิมออกมาเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนซิ
มการ์ด หากคุณไม่มีเครื่องมือถอดซิม ให้ลองใช้ปลายคลิปหนีบกระดาษขนาดเล็ก

ข้อสำาคัญ:  ซิมการ์ดจำาเป็นต้องใช้ระบบบริการมือถือเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM และ CDMA 
บางเครือข่าย iPad ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายของผู้ให้บริการไร้สายของคุณ ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อ
จำากัดในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและการโรมมิ่งถึงแม้ว่าจะได้ใช้บริการจนครบตามระยะเวลาขั้นต่ำา
ตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาแล้วก็ตาม ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ความ
สามารถการใช้งานระบบมือถือขึ้นอยู่กับความสามารถของระบบเครือข่ายไร้สาย

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าเซลลูลาร์ ที่หน้า 161
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ไอคอนสถานะ
ไอคอนในแถบสถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPad:

ไอคอน
สถ�นะ

คว�มหม�ย

Wi-Fi iPad มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi จำานวนขีดยิ่งมาก การ
เชื่อมต่อยิ่งแรง ดู การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่หน้า 15

สญัญ�ณโทรศพัทม์อืถอื iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) อยู่ในระยะเครือข่ายเซลลูลาร์ หากไม่มี
สัญญาณ “ไม่มีบริการ” จะปรากฏ

โหมดเครื่องบิน หากโหมดเครื่องบินเปิด คุณจะไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตหรือ
อุปกรณ์ Bluetooth® ได้ แต่ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ไม่ใช้การเชื่อมต่อ
แบบไร้สายได้ ดู การเดินทางไปกับ iPad ที่หน้า 46

LTE iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 
4G LTE

4G iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 
4G

3G iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 
3G

EDGE iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 
EDGE 

GPRS iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 
GPRS 

ห้�มรบกวน ห้ามรบกวน เปิดอยู่ ดู ห้ามรบกวน ที่หน้า 35

ฮอตสปอตส่วนบุคคล iPad ให้บริการฮอตสปอตส่วนบุคคลสำาหรับอุปกรณ์ iOS ชิ้นอื่น ๆ ดู 
ฮอตสปอตส่วนบุคคล ที่หน้า 39

เชื่อมข้อมูล iPad กำาลังเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ดู การเชื่อมข้อมูลกับ 
iTunes ที่หน้า 19

กิจกรรม มีเครือข่ายหรือกิจกรรมอื่น แอปของบริษัทอื่นบางตัวจะใช้ไอคอนนี้เพื่อ
แสดงกิจกรรมแอป

VPN iPad จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ VPN ดู การเข้าถึงเครือข่าย ที่
หน้า 149

ล็อก iPad ล็อกอยู่ ดู ปุ่มพัก/ปลุก ที่หน้า 10

น�ฬิก�ปลุก ตั้งค่านาฬิกาปลุก ดู บทที ่14, นาฬิกา, ที่หน้า 93.

ล็อกแนวของหน้�จ� แนวของหน้าจอล็อกอยู่ ดู การเปลี่ยนแนวหน้าจอ ที่หน้า 24

บริก�รห�ตำ�แหน่งที่ตั้ง แอปกำาลังใชบ้ริการหาที่ตั้งอยู่ ดู ความเป็นส่วนตัว ที่หน้า 42

บลูทูธ ไอคอนสีน้ำาเงินหรือสีขาว:  บลูทูธถูกเปิดใช้งานและจับคู่กับอุปกรณ์ชิ้น
นั้น ๆ เช่น หูฟัง หรือแป้นพิมพ์ไว้ 
ไอคอนสีเทา:  บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ แต่อุปกรณ์อยู่
นอกช่วงการเชื่อมต่อหรือปิดอยู่ 
ไม่มีไอคอนบลูทูธ:  บลูทูธไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์ 
ดู อุปกรณ์บลูทูธ ที่หน้า 41

แบตเตอรี่ของบลูทูธ จะแสดงระดับของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่รองรับและได้จับคู่กับ
อุปกรณ์อื่นแล้ว

แบตเตอรี่ แสดงระดับหรือสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ดู การชาร์จและจับตาดู
แบตเตอรี่ ที่หน้า 45
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การตั้งค่า iPad

·
คำาเตือน:  ในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ให้อ่าน ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ ที่หน้า 153 
ก่อนใช้ iPad

ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณจะสามารถตั้งค่า iPad ได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตั้งค่า iPad 
โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และโดยใช้ iTunes (ดู การเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่
หน้า 18) 
ตั้งค่� iPad: เปิด iPad จากนั้นทำาตามตัวช่วยเหลือการตั้งค่า

ตัวช่วยเหลือการตั้งค่าจะพาคุณผ่านกระบวนการการตั้งค่า ซึ่งรวมถึง: 
 • การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
 • การลงชื่อเข้าใช้หรือสร้าง Apple ID ฟรี (ซึ่งเป็นที่ต้องการสำาหรับคุณสมบัติหลายคุณสมบัติ ซึ่งมี 

iCloud, FaceTime, iTunes Store, App Store และอื่นอีกมาก)
 • การป้อนรหัสผ่าน
 • การตั้งค่า iCloud และ พวงกุญแจ iCloud
 • การเปิดคุณสมบัติที่แนะนำาเช่น บริการหาตำาแหน่งที่ตั้ง
 • การเปิดใช้งาน iPad กับผู้ให้บริการของคุณ (รุ่น Cellular)

คุณยังสามารถกู้คืน iPad จาก iCloud หรือข้อมูลสำารองของ iTunes ระหว่างการตั้งค่าได้อีกด้วย 
ดู การสำารองข้อมูล iPad ที่หน้า 159

หมายเหตุ:  เปิด ค้นหา iPad ของฉันเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud ล็อกการเปิดใช้งานจะเข้าสู่การ
ช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นตั้งค่า iPad ของคุณได้ แม้ว่าเครื่องได้กู้คืนโดยสมบูรณ์แล้ว ก่อนที่คุณ
จะขายหรือให้อุปกรณ์ iPad ของคุณ คุณควรรีเซ็ตให้เครื่องลบเนื้อหาส่วนตัวและปิดล็อกการเปิดใช้
งาน ดู ขายหรือยก iPad ให้คนอื่น ที่หน้า 161

การลงทะเบียนบริการเซลลูลาร์
หาก iPad ของคุณมีซิมการ์ด Apple (ใช้งานได้ใน iPad รุ่นที่มีเซลลูลาร์และ Touch ID) คุณ
สามารถเลือกผู้ให้บริการและลงทะเบียนบริการเซลลูลาร์ได้บน iPad เลย คุณอาจสามารถเดินทาง
ไปต่างประเทศพร้อม iPad และลงทะเบียนบริการเซลลูลาร์กับผู้ให้บริการในประเทศนั้นได้ โดยขึ้น
อยู่กับผู้ให้บริการหลักของคุณและประเทศปลายทาง ซึ่งจะใช้งานไม่ได้ในบางพื้นที่และผู้ให้บริการ
บางรายอาจไม่รองรับ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ลงทะเบียนบริก�รเซลลูล�ร์: ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ จากนั้นแตะ ตั้งค่าข้อมูลเซลลูลาร์ 
แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ
ตั้งค่�บริก�รเซลลูล�ร์ในประเทศอื่น: เมื่อคุณเดินทางไปประเทศอื่น คุณสามารถเลือกผู้ให้บริการท้อง
ถิ่นแทนการโรมมิ่งได้ ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ แตะ เลือกแผนข้อมูล จากนั้นเลือกแผนที่
คุณต้องการใช้ 

ชุดซิมการ์ด Apple มีให้ซื้อได้ที่ร้านค้าปลีกของ Apple ในประเทศที่มีผู้ให้บริการเข้าร่วม

เริ่มต้นใช้ง�น

  



 บท 2    เริ่มต้นใช้งาน 15

การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
หาก  ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แสดงว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และ iPad จะ
เชื่อมต่อใหม่ทุก ๆ ครั้งที่คุณกลับมายังตำาแหน่งเดิม
เข�้ร่วมเครือข่�ย Wi-Fi หรือปรับก�รตั้งค่� Wi-Fi: ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi
 • เปิดหรือปิด Wi-Fi:  แตะสวิตช์ Wi-Fi: คุณยังสามารถเปิดหรือปิด Wi-Fi  ใน ศูนย์ควบคุม ได้

อีกด้วย 
 • การเลือกเครือข่าย:  แตะหนึ่งในรายการเครือข่ายที่ลงรายการไว้ จากนั้นป้อนรหัสผ่านหากได้

รับคำาขอ
 • การถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย:  เปิด ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย เพื่อให้ได้รับแจ้งเมื่อเครือข่าย 

Wi-Fi สามารถใช้งานได้ ไม่เช่นนั้น คุณต้องเข้าร่วมเครือข่ายด้วยตัวเองเมื่อเครือข่ายที่ใช้ก่อน
หน้านี้ไม่สามารถใช้งานได้

 • เข้าร่วมเครือข่ายแบบปิด:  แตะ อื่น ๆ จากนั้นป้อนชื่อของเครือข่าย คุณต้องรู้ชื่อเครือข่าย 
ประเภทความปลอดภัย และรหัสผ่าน

 • การปรับการตั้งค่าสำาหรับเครือข่าย Wi-Fi:  แตะ  ถัดจากเครือข่าย คุณสามารถกำาหนดค่าพร็
อกซี่ HTTP นิยามการตั้งค่าให้เป็นเครือข่ายแบบคงที่ เปิด BootP หรือเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่โดย
เซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่เตรียมไว้แล้วได้

 • การเลิกจำาเครือข่าย:  แตะ  ถัดจากเครือข่ายที่คุณได้เข้าร่วมก่อนหน้านี้ จากนั้นแตะ “ลืมเครือ
ข่ายนี้”

ตั้งค่�เครือข่�ย Wi-Fi ของคุณเอง: หากคุณมีสถานีฐาน AirPort ใหม่หรือที่ไม่ได้กำาหนดไว้เปิดอยู่
และอยู่ภายในระยะ คุณจะสามารถใช้ iPad เพื่อตั้งค่าได้ ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi จากนั้นมองหา 
ตั้งค่าสถานีฐาน AirPort แตะสถานีฐานของคุณแล้วตัวช่วยเหลือการตั้งค่าจะทำาที่เหลือเอง
จัดก�รเครือข่�ย AirPort ของคุณ: หาก iPad เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort ให้ไปที่ การตั้งค่า > 
Wi-Fi แตะ  ถัดจากชื่อเครือข่าย จากนั้นแตะ จัดการเครือข่ายนี้ หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด
ยูทิลิตี้ AirPort ให้แตะ ตกลง เพื่อเปิด App Store จากนั้นดาวน์โหลด (การกระทำานี้ต้องใช้การ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
iPad จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อจำาเป็น โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi (ถ้ามี) หรือใช้เครือข่าย
โทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการของคุณ สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ดู การ
เชื่อมต่อกับ Wi-Fi, ด้านบน.

เมื่อแอปต้องการใช้อินเทอร์เน็ต iPad จะทำาสิ่งต่อไปนี้ตามลำาดับ:
 • เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งานล่าสุด
 • แสดงรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่อยู่ในระยะและเชื่อมต่อโดยใช้หนึ่งในเครือข่ายที่คุณเลือก
 • เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ หากใช้ได้

หมายเหตุ:  หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi แอปและบริการอาจจะถ่ายโอนข้อมูลผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการของคุณ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำาหรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการบริการไร้สายให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ในการจัดการข้อมูลการใช้งาน
เครือข่ายมือถือ โปรดดู การตั้งค่าเซลลูลาร์ ที่หน้า 161
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Apple ID
Apple ID ของคุณคือบัญชีที่คุณใช้สำาหรับทุกอย่างที่คุณทำากับ Apple ซึ่งมี การเก็บเนื้อหาของคุณ
ใน iCloud การดาวน์โหลดแอป จาก App Store และการซื้อเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีจาก 
iTunes Store

หากคุณมี Apple ID อยู่แล้ว ให้ใช้ในครั้งแรกที่คุณตั้งค่า iPad และเมื่อใดก็ตามที่คุณจำาเป็นต้อง
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้บริการ Apple หากคุณยังไม่มี Apple ID คุณสามารถสร้างอันใหม่ได้เมื่อใด
ที่ระบบขอให้คุณลงชื่อเข้า คุณจำาเป็นต้องใช้ Apple ID เพียงหนึ่งชื่อสำาหรับทุกเรื่องที่คุณทำากับ 
Apple 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ appleid.apple.com/th

iCloud
iCloud มีเมล รายชื่อ ปฏิทิน และคุณสมบัติอื่นๆ ให้บริการฟรี ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย
โดยการลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นจึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ
ต่างๆ ที่คุณต้องการใช้ได้เปิดแล้ว
ตั้งค่� iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud สร้าง Apple ID หากจำาเป็น หรือใช้ชื่อที่สร้างไว้แล้ว

iCloud จะจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอ เอกสาร เพลง ปฏิทิน รายชื่อของคุณ และอื่นๆ เนื้อหาที่จัดเก็บ
ใน iCloud จะผลักแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ของคุณที่ได้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud 
ด้วย Apple ID เดียวกัน 

iCloud มีให้ใช้งานในอุปกรณ์ที่มี iOS 5 ขึ้นไป ในคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Lion v10.7.5 
ขึ้นไป และในพีซีที่มี iCloud สำาหรับ Windows 4.0 (ต้องใช้ Windows 7 หรือ Windows 8) 
คุณยังสามารถลงชื่อเข้าสู่ iCloud.com จาก Mac หรือ PC เครื่องใดก็ได้เพื่อเข้าถึงข้อมูล iCloud 
และคุณสมบัติต่างๆ เช่น รูปภาพ, ค้นหา iPhone ของฉัน, เมล, ปฏิทิน, รายชื่อ, iWork สำาหรับ 
iCloud และอีกมาก

หมายเหตุ:  iCloud อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่ และคุณสมบัติ iCloud อาจแตกต่างกันไปใน
แต่ละพื้นที่ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/th/icloud/

คุณสมบัติที่รวมอยู่ใน iCloud:
 • เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอป และหนังสือ  รับรายการซื้อจาก iTunes บนอุปกรณ์ทุกชิ้น

ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าไว้กับ iCloud หรือ ดาวน์โหลดการซื้อเพลงและรายการทีวี
ก่อนหน้าได้ฟรีตลอดเวลา ด้วยการเป็นสมาชิก iTunes Match เพลงทั้งหมดของคุณ รวมทั้งเพ
ลงที่นำาเข้าจากซีดีหรือซื้อจากที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ iTunes Store สามารถเก็บไว้ใน iCloud และเล่น
ได้ตามต้องการ ดู iCloud และ iTunes Match ที่หน้า 68 ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้าใน 
App Store และ iBooks Store ไปยัง iPad ได้ฟรี เมื่อใดก็ได้

 • รูปภาพ:  ใช้คลังรูปภาพ iCloud เพื่อจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคุณใน iCloud และเข้า
ถึงรูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นได้จากอุปกรณ์ iOS 8.1, Mac ที่มี OS X Yosemite v10.10.3 
เครื่องใดก็ได้ และใน iCloud.com โดยใช้ Apple ID เดียวกัน ใช้ การแชร์รูปภาพ iCloud เพื่อ
แชร์รูปภาพและวิดีโอกับผู้คนที่เราเลือก และให้พวกเขาเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และความคิดเห็น ดู 
คลังรูปภาพ iCloud ที่หน้า 80 ดู การแชร์รูปภาพ iCloud ที่หน้า 81

 • การแชร์กันในครอบครัว:  สมาชิกครอบครัวไม่เกินหกคนสามารถแชร์สินค้าที่ซื้อจาก iTunes 
Store, App Store และ iBooks Store ได้ ชำาระรายการซื้อสำาหรับครอบครัวด้วยบัตรเครดิต
และอนุมัติสิทธิการซื้อจากอุปกรณ์ของผู้ปกครอง เพิ่มด้วย การแชร์รูปภาพ ปฏิทินครอบครัว และ
อื่นๆ ดู การแชร์กันในครอบครัว ที่หน้า 36

 • เนื้อที่ iCloud  จัดเก็บงานนำาเสนอ สเปรดชีต ไฟล์ PDF ภาพถ่าย และเอกสารอื่นๆใน 
iCloud และเข้าถึงจาก iPad, iPhone, iPod touch, Mac หรือ พีซี ดู เกี่ยวกับ iCloud 
Drive ที่หน้า 38

  

http://appleid.apple.com/th
https://www.icloud.com
http://www.apple.com/th/icloud/
https://www.icloud.com
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 • เอกสารใน Cloud  สำาหรับแอปที่ใช้งาน iCloud ได้ ให้อัปเดตเอกสารและข้อมูลแอปอยู่เสมอผ่าน
อุปกรณ์ทั้งหมดของคุณที่ตั้งค่าใช้งาน iCloud

 • เมล รายชื่อ ปฏิทิน  อัปเดตรายชื่อเมล, ปฏิทิน, โน้ต และเตือนความจำาอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์
ทั้งหมดของคุณ

 • แถบ Safari  ดูหน้าแถบที่คุณเปิดในอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ OS X อื่นของคุณ ดู การ
เลือกดูเว็บ ที่หน้า 59

 • การสำารองข้อมูล  สำารองข้อมูล iPad ไปที่ iCloud โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและ 
Wi-Fi ข้อมูลและข้อมูลสำารอง iCloud ที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจะถูกเข้ารหัส ดู การสำารองข้อมูล 
iPad ที่หน้า 159

 • ค้นหา iPad ของฉัน:  ค้นหา iPad ของคุณในแผนที่ แสดงข้อความ เล่นเสียง ล็อกหน้าจอ ระงับ
บัตรชั่วคราวหรือเอาบัตรเครดิตและเดบิตออกจากการตั้งค่า Passbook และ Apple Pay ที่ใช้
สำาหรับ Apple Pay หรือล้างข้อมูล iPad ของคุณจากระยะไกล ค้นหา iPad ของฉัน มี ล็อกการ
ใช้งาน ซึ่งต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อที่จะปิด ค้นหา iPad ของฉัน หรือล้างข้อมูล
อุปกรณ์ของคุณ คุณยังต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านของคุณก่อนที่ผู้อื่นจะสามารถเปิดใช้งาน 
iPad ของคุณได้ใหม่อีกด้วย ดู ค้นหา iPad ของฉัน ที่หน้า 44

 • ค้นหาเพื่อนของฉัน:  แชร์ตำาแหน่งของคุณกับบุคคลที่สำาคัญต่อคุณ ดาวน์โหลดแอปฟรีจาก 
App Store

 • พวงกุญแจ iCloud:  ทำาให้รหัสผ่านและข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในอุปกรณ์ที่กำาหนดของคุณทุกชิ้
นอัปเดตตรงกันอยู่เสมอ ดู พวงกุญแจ iCloud ที่หน้า 44

คุณต้องมีบัญชี iCloud และลงชื่อเข้าสู่ iCloud อยู่เพื่อที่จะใช้ Apple Pay ดู 
Apple Pay ที่หน้า 40

ด้วย iCloud คุณจะได้รับบัญชีเมลฟรีและมีความจุพื้นที่ 5 GB สำาหรับใช้งานเมล เอกสาร รูปภาพ 
และข้อมูลสำารอง เพลง แอป รายการทีวี และหนังสือที่คุณได้ซื้อ รวมไปถึงการสตรีมภาพของคุณจะ
ไม่ถูกนับรวมในพื้นที่ที่ใช้งานได้ของคุณ
อัปเกรดเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูล จากนั้น
แตะ เปลี่ยนแผนการจัดเก็บ สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อพื้นที่เพิ่มเติมของ iCloud โปรดดู 
help.apple.com/icloud/.
ดูและด�วน์โหลดสินค�้ที่ซื้อก่อนหน�้ หรือรับสินค�้ที่ซื้อที่แชร์โดยครอบครัวของคุณ: 
 • iTunes Store:  คุณสามารถเข้าถึงเพลงและวิดีโอที่ซื้อไว้ของคุณในแอป เพลง และ วิดีโอ หรือ 

ใน iTunes Store ให้แตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว 
 • App Store:  ไปที่ App Store จากนั้นแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว 
 • iBooks Store:  ไปที่ iBooks จากนั้นแตะ สินค้าที่ซื้อ 
เปิด ก�รด�วน์โหลดอัตโนมัติ สำ�หรับเพลง แอป หรือหนังสือ: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ 
App Store

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud ให้ดูที่ www.apple.com/th/icloud/ สำาหรับข้อมูลเกี่ยว
กับการสนับสนุน ให้ดูที่ www.apple.com/th/support/icloud/

  

http://help.apple.com/icloud/
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การตั้งค่าเมลอื่น รายชื่อและบัญชีปฏิทิน
iPad จะทำางานกับ Microsoft Exchange และบริการระบบอินเทอร์เน็ตสำาหรับอีเมล รายชื่อ และ
ปฏิทิน
ตั้งค่�บัญชีอื่น: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มบัญชี

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อโดยใช้บัญชี LDAP หรือ CardDAV หากบริษัทหรือองค์กรของคุณรองรับ ดู 
การเพิ่มรายชื่อ ที่หน้า 91

คุณสามารถเพิ่มปฏิทินได้โดยใช้บัญชีปฏิทิน CalDAV และคุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทิน 
iCalendar (.ics) หรือนำาเข้าปฏิทินจากเมล ดู การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน ที่หน้า 76

สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชี Microsoft Exchange ในสภาพแวดล้อมแบบองค์กร ให้ดู 
เมล รายชื่อ และปฏิทิน ที่หน้า 149

การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่าง iPad และอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์โดยใช้ iCloud 
หรือ iTunes
 • iCloud จะจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอ เอกสาร เพลง ปฏิทิน รายชื่อของคุณ และอีกมาก รายการ

ทั้งหมดจะถูกผลักแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณ เพื่ออัปเดต
ข้อมูลอยู่เสมอ ดู iCloud ที่หน้า 16

 • iTunes จะเชื่อมข้อมูลเพลง วิดีโอ รูปภาพ และอื่น ๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPad การ
เปลี่ยนแปลงที่คุณทำาไว้บนอุปกรณ์หนึ่งจะถูกคัดลอกไปยังที่อื่นๆ เมื่อคุณเชื่อมข้อมูล คุณยัง
สามารถใช้ iTunes เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยัง iPad สำาหรับใช้กับแอป หรือคัดลอกเอกสารที่คุณสร้าง
ขึ้นบน iPad ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 19 ถัดไป

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes หรือทั้งคู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ตัวอย่าง คุณ
สามารถใช้ การสตรีมภาพ iCloud เก็บรายชื่อ และปฏิทินให้อัปเดตตรงกันบนอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณ
โดยอัตโนมัติ และใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPad

ข้อสำาคัญ:  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำาซ้อน ให้เชื่อมข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน และโน้ตโดยใช้ iCloud หรือ 
iTunes อย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณยังสามารถเลือกเพื่อจัดการเนื้อหาด้วยตัวเองจาก iTunes ได้โดยเลือกตัวเลือกนั้นในบาน
หน้าต่างเนื้อหาสรุป iPad จากนั้นคุณสามารถลากเพลงหรือวิดีโอจากคลัง iTunes ของคุณไปยัง 
iPad ใน iTunes ได้ สิ่งนี้มีประโยชน์หากคลัง iTunes ของคุณมีรายการมากเกินกว่าที่ iPad ของ
คุณจะรับไหว

หมายเหตุ:  หากคุณใช้ iTunes Match คุณสามารถจัดการด้วยตัวเองได้เฉพาะวิดีโอ

การเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
การเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณทำาให้คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเนื้อหาโดยใช้ iTunes ได้ 
คุณยังสามารถเชื่อมข้อมูลกับ iTunes อย่างไร้สายได้ ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ด้านบน

ในการใช้ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำาเป็นต้องมี:
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำาหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ (แนะนำาให้ใช้บรอดแบรนด์)
 • Mac ที่มีพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 หรือพีซีที่มีพอร์ต USB 2.0 และหนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อ

ไปนี้:
 • OS X เวอร์ชั่น 10.6.8 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า
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 • Windows 8, Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP Home หรือ 
Professional ที่มี Service Pack 3 ขึ้นไป

 • iTunes มีให้ดาวน์โหลดที่ http://www.apple.com/th/itunes/download/
เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ: ใช้สาย Lightning ไปเป็น USB หรือสาย 30 พินไปเป็น 
USB ที่ให้มาด้วย

หาก iPad ไม่ได้เชื่อมข้อมูลอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อใดก็ได้ ดู
ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบน iPad เพื่อดูว่ากำาลังเชื่อมข้อมูลอยู่
หรือไม่ หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อ iPad ในขณะที่เชื่อมข้อมูลอยู่ ข้อมูลบางอย่างอาจไม่ได้ถูกเชื่อม
ข้อมูลไว้จนกว่าคุณจะเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณในครั้งต่อไป 

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes จะคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPad และในทางกลับกัน
เช่นกัน คุณสามารถเชื่อมข้อมูลโดยการเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณสามารถตั้ง
ค่า iTunes ให้เชื่อมข้อมูลแบบไร้สายด้วย Wi-Fi คุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลเพลง 
วิดีโอ แอป รูปภาพ และอื่นๆ สำาหรับความช่วยเหลือในการเชื่อมข้อมูล iPad ให้เปิด iTunes บน
คอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก วิธีใช ้> วิธีใช้ iTunes จากนั้นเลือก เชื่อมข้อมูล iPod, iPhone หรือ 
iPad ของคุณ สามารถดาวน์โหลด iTunes ได้ที่ www.apple.com/th/itunes/download
ตั้งค่�ก�รเชื่อมข้อมูลแบบไร้ส�ย: เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก iPad ของคุณ ใน 
iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิก เนื้อหาสรุป แล้วเลือก เชื่อมข้อมูลกับ iPad นี้ผ่าน Wi-Fi

หากเปิดการเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi อยู่ iPad จะเชื่อมข้อมูลเมื่อเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน ทั้ง 
iPad และคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน และ iTunes เปิดอยู่
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เคล็ดลับสำ�หรับก�รเชื่อมข้อมูลด้วย iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกใน iTunes จากนั้นตั้งค่าตัวเลือกในบานหน้าต่างอื่น
 • หาก iPad ไม่ปรากฏใน iTunes ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำาลังใช้ iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดอยู่ 

ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายที่ให้มาด้วยอย่างถูกต้อง จากนั้นลองเริ่มการทำางานคอมพิวเตอร์ของคุณ
ใหม่

 • ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป คุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้เชื่อมข้อมูล iPad โดยอัตโนมัติเมื่อต่อ
เชื่อมอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการแทนที่การตั้งค่านี้ชั่วคราว ให้กดค้างไว้ที่ Command 
และ Option (Mac) หรือ Shift และ Control (พีซี) จนกว่าคุณจะเห็น iPad ปรากฏขึ้นมาใน
หน้าต่าง iTunes

 • หากคุณต้องการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ iTunes สำารองข้อมูล ให้เลือก 
“เข้ารหัสข้อมูลสำารอง iPad” ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป ข้อมูลสำาเนาที่มีการลงรหัสจะมีรูปล็อก
ปรากฏ , และจำาเป็นต้องใช้รหัสเพื่อเรียกข้อมูลสำารองกลับ หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ รหัส
ผ่านอื่น ๆ (เช่น รหัสผ่านสำาหรับบัญชีเมล) ไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลสำารอง และคุณจะต้องป้อนใหม่
หากคุณใช้ข้อมูลสำารองเพื่อกู้คืน iPad
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 • ในบานหน้าต่าง ข้อมูล เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับบัญชีเมล เฉพาะการตั้งค่าเท่านั้นที่จะถูกถ่ายโอน
จากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPad การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คุณทำากับบัญชีใน iPad จะไม่เชื่อม
ข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ในบานหน้าต่างข้อมูล ให้คลิก ขั้นสูง เพื่อเลือกตัวเลือกที่ให้คุณ แทนที่ ข้อมูลบน iPad ที่มีข้อมูล
จากคอมพิวเตอร์ของคุณระหว่างการเชื่อมข้อมูลครั้งถัดไป

 • ในบานหน้าต่างเพลง คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเพลงโดยใช้เพลย์ลิสต์ของคุณ 
 • ในบานหน้าต่างรูปภาพ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอจากแอปที่รองรับหรือโฟลเดอร์

บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • หากคุณใช้ iCloud เพื่อจัดเก็บรายชื่อ ปฏิทิน และที่คั่นหน้าของคุณ อย่าเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นไปยัง 

iPad โดยใช้ iTunes ซ้ำาซ้อน
 • หากคุณเปิดคลังรูปภาพ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอ

กับ iPad

วันและเวลา
วันและเวลามักจะถูกตั้งค่าสำาหรับคุณตามตำาแหน่งของคุณ ให้ดูที่การล็อกหน้าจอเพื่อดูหากตั้งค่าถูก
ต้อง
ตั้งค่�ว่�จะให้ iPad อัปเดตวันที่และเวล�โดยอัตโนมัติหรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และ
เวลา แล้วเปิดหรือปิด ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากคุณตั้งค่า iPad ให้อัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติ เครื่องจะ
ตั้งเวลาที่ถูกต้องผ่านเครือข่าย และอัปเดตให้ตรงกับเขตเวลาที่คุณอยู่ บางเครือข่ายไม่รองรับเวลา
ของเครือข่าย ดังนั้น iPad จึงอาจไม่สามารถกำาหนดเวลาท้องถิ่นได้โดยอัตโนมัติในบางพื้นที่
ตั้งค่�วันและเวล�ด้วยตนเอง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา จากนั้นปิด ตั้งค่าโดย
อัตโนมัติ 
ตั้งค่�ว่�จะให้ iPad แสดงเวล�แบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และ
เวลา จากนั้นเปิดหรือปิดเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (เวลาแบบ 24 ชั่วโมงอาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่)

การตั้งค่านานาชาติ
ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ภาษาและภูมิภาค เพื่อตั้งค่า
 • ภาษาสำาหรับ iPad
 • ลำาดับภาษาที่ต้องการสำาหรับแอปและเว็บไซต์
 • รูปแบบภูมิภาค
 • รูปแบบปฏิทิน
 • การตั้งค่าขั้นสูงสำาหรับ วันที่ เวลา และหมายเลข

ในการเพิ่มแป้นพิมพ์สำาหรับภาษาอื่น ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ สำาหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ ที่หน้า 151

ชื่อ iPad ของคุณ
ชื่อ iPad ของคุณจะใช้โดย iTunes และ iCloud
เปลี่ยนชื่อ iPad ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ชื่อ
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การดูคู่มือผู้ใช้นี้บน iPad
คุณสามารถดู คู่มือผู้ใช้ iPad บน iPad ใน Safari และในแอป iBooks
ก�รดูคู่มือผู้ใช้ใน Safari: ใน Safari ให้แตะ  จากนั้นแตะที่คั่นหน้าเว็บคู่มือผู้ใช้ iPad หรือไปที่ 
help.apple.com/ipad/
 • การเพิ่มไอคอนสำาหรับคู่มือไปที่หน้าจอเริ่มต้น:  แตะ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม
 • การดูคู่มือในภาษาอื่น:  แตะ เปลี่ยนภาษา ที่ด้านล่างของหน้าเริ่มต้น
ก�รดูคู่มือผู้ใช้ใน iBooks: เปิด iBooks จากนั้นค้นหา “ผู้ใช้ iPad” ใน iBooks Store

สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับ iBooks ให้ดูที่ บทที่ 24, iBooks, ที่หน้า 118

เคล็ดลับสำาหรับการใช้ iOS 8
แอปเคล็ดลับจะช่วยให้คุณใช้งาน iPad ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
รับเคล็ดลับ: เปิดแอปเคล็ดลับ เคล็ดลับใหม่จะถูกเพิ่มทุกสัปดาห์
รับก�รแจ้งเมื่อมีเคล็ดลับใหม่: ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > เคล็ดลับ

  

http://help.apple.com/ipad/
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การใช้แอป
แอปทั้งหมดที่มาพร้อมกับ iPad เช่นเดียวกับแอปที่คุณดาวน์โหลดจาก App Store จะอยู่ในหน้าจอ
โฮม

ก�รเริ่มต้นที่หน้�จอโฮม
แตะที่แอปเพื่อเปิด

กดปุ่มโฮมเมื่อใดก็ได้เพื่อกลับไปที่หน้าจอโฮม กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูหน้าจออื่นๆ

ก�รใช้ง�นมัลติท�สก์
iPad ช่วยให้คุณจัดการงานหลาย ๆ อย่างได้พร้อมกัน
ดูร�ยชื่อและเปิดแอป: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเพื่อให้หน้าจอมัลติทาสก์ปรากฏ กวาดนิ้วไปทางซ้าย
หรือขวาเพื่อดูแอปอื่นๆ ในการสลับไปเป็นแอปอื่น ให้แตะแอปนั้น ในการเชื่อมต่อกับรายชื่อล่าสุด
หรือรายชื่อโปรด ให้แตะที่รูปภาพหรือชื่อของรายชื่อนั้น จากนั้นแตะวิธีการสื่อสารที่คุณต้องการ

ข้อมูลพื้นฐ�น
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ปิดแอป: หากแอปไม่ทำางานอย่างเหมาะสม คุณสามารถบังคับให้ออกได้ ลากแอปขึ้นจากหน้าจอ
มัลติทาสก์ จากนั้นลองเปิดแอปอีกครั้ง

หากคุณมีแอปหลายตัว คุณสามารถใช้ Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปเหล่านั้นได้ ลากกึ่งกลาง
หน้าจอโฮมลงเพื่อดูช่องค้นหา ดู การค้นหาโดย Spotlight ที่หน้า 32

ก�รดูรอบๆ
ลากรายการขึ้นหรือลงเพื่อดูเพิ่มเติม กวาดนิ้วเพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว แตะหน้าจอเพื่อหยุด รายการ
บางรายการมีดัชนี แตะตัวอักษรเพื่อข้ามไปข้างหน้า

ลากรูปภาพ แผนที่ หรือหน้าเว็บในทิศทางใดๆ เพื่อดูเพิ่มเติม

ในการข้ามไปที่รายการบนสุดอย่างรวดเร็ว ให้แตะไปที่แถบสถานะที่ด้านบนของจอ

ซูมเข้�หรือออก
ถ่างนิ้วออกบนรูปภาพ หน้าเว็บ หรือแผนที่เพื่อซูมเข้า จากนั้นจีบนิ้วเข้าเพื่อซูมออก ในรูปภาพ จีบนิ้ว
ต่อเพื่อดูชุดรวมหรืออัลบั้มที่รูปภาพอยู่

หรือแตะสองครั้งที่รูปภาพหรือหน้าเว็บเพื่อซูมเข้า แล้วแตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อซูมออก ในแผนที่ ให้
แตะสองครั้งเพื่อซูมเข้า แล้วแตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก 

ลักษณะท่�ท�งใช้ง�นมัลติท�สก์
คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์บน iPad เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอโฮม ให้จอแสดง
ผลมัลติทาสก์ปรากฏ หรือสลับไปใช้แอปอื่น 

  



 บท 3    ข้อมูลพื้นฐาน 24

ย้อนกลับไปยังหน�้จอโฮม: จีบนิ้วโดยใช้สี่หรือห้านิ้วเข้าหากัน
ให้จอแสดงผลมัลติท�สก์ปร�กฏ: ปัดนิ้วขึ้นด้วยสี่หรือห้านิ้ว
สลับแอป: ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสี่หรือห้านิ้ว
เปิดหรือปิดท่�ท�งมัลติท�สก์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์

ก�รเปลี่ยนแนวหน้�จอ
แอปหลายตัวจะแสดงมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อคุณหมุน iPad 

ล็อกแนวของหน�้จอ: ปัดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 

ไอคอนล็อกแนวตั้ง  จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อแนวหน้าจอถูกล็อกอยู่

คุณยังสามารถตั้งค่าสวิตช์ด้านข้างให้ล็อกแนวของหน้าจอแทนการปิดเสียงของลูกเล่นเสียงและการ
แจ้ง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป จากนั้นภายใต้ “ใช้สวิตช์ด้านข้างสำาหรับ” แตะ ล็อกไม่ให้หมุน

ส่วนขย�ยแอป
แอปบางตัวช่วยให้คุณสามารถขยายการทำางานของแอปต่างๆ บน iPad ได้ ส่วนขยายแอปอาจ
ปรากฏเป็นตัวเลือกการแชร์ ตัวเลือกการกระทำา วิดเจ็ตในศูนย์การแจ้ง ผู้ให้บริการไฟล์ หรือแป้น
พิมพ์แบบกำาหนดเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณดาวน์โหลด Pinterest ลงใน iPad, Pinterest จะกลาย
เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำาหรับการแชร์เมื่อคุณคลิก 

ตัวเลือกการแชร์ตัวเลือกการแชร์

ตัวเลือกการกระทำตัวเลือกการกระทำ

ส่วนขยายแอปยังช่วยให้คุณแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอในแอปรูปภาพได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณ
สามารถดาวน์โหลดแอปที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ ซึ่งช่วยให้คุณปรับใช้ฟิลเตอร์กับรูปภาพจากแอปรูป
ภาพของคุณได้
ติดตั้งส่วนขย�ยแอป: ดาวน์โหลดแอปจาก App Store เปิดแอป จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้า
จอ
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เปิดหรือปิดตัวเลือกก�รแชร์หรือก�รกระทำ�: แตะ  จากนั้นแตะ เพิ่มเติม (ลากตัวเลือกไปทางซ้าย
หากจำาเป็น) ปิดตัวเลือกการแชร์หรือการกระทำาของแอปอื่น (ตัวเลือกเหล่านี้จะเปิดตามค่าเริ่มต้น)
จัดระเบียบตัวเลือกก�รแชร์และก�รกระทำ�:  แตะ  จากนั้นแตะ เพิ่มเติม (ลากไอคอนไปทางซ้าย
หากจำาเป็น) แตะแล้วลาก  เพื่อจัดเรียงตัวเลือกของคุณใหม่

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดเจ็ตศูนย์การแจ้ง ดู ศูนย์การแจ้ง ที่หน้า 34 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับตัวเลือกการแชร์ ดู การแชร์จากแอป ที่หน้า 35

การดำาเนินการต่อ
เกี่ยวกับคุณสมบัติก�รดำ�เนินก�รต่อ
คุณสมบัติการดำาเนินการต่อจะเชื่อมต่อ iPad กับ iPhone, iPod touch และ Mac ของคุณ ดังนั้น 
อุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มใช้งานอีเมล
หรือเอกสารบน iPad จากนั้นเลือกทำาต่อในส่วนที่คุณทำาค้างไว้บน iPod touch หรือ Mac ได้ หรือ
ให้ iPad ใช้ iPhone เพื่อโทรหรือส่งข้อความตัวอักษร SMS หรือ MMS

คุณสมบัติการดำาเนินการต่อต้องใช้ iOS 8 หรือ OS X Yosemite และใช้งานกับ iPhone 5 ขึ้นไป 
iPod touch (รุ่นที่ 5) ขึ้นไป iPad (รุ่นที่ 4) ขึ้นไป และคอมพิวเตอร์ Mac ที่รองรับ สำาหรับข้อมูล
เพิ่มเติม ดู support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=th_TH&locale=th_TH

Handoff
ทำาต่อจากส่วนที่คุณใช้งานค้างไว้บนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องอื่น คุณสามารถใช้ 
Handoff กับแอปเมล, Safari, Pages, Numbers, Keynote, แผนที่, ข้อความ, เตือนความจำา, 
ปฏิทิน, รายชื่อ และแม้กระทั่งแอปของบริษัทอื่นบางตัว สำาหรับการใช้งาน Handoff อุปกรณ์ของ
คุณต้องลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID เดียวกัน และต้องอยู่ในระยะบลูทูธของอุปกรณ์อีก
เครื่องหนึ่ง (ประมาณ 10 เมตรหรือ 33 ฟุต)
สลับอุปกรณ์: กวาดนิ้วขึ้นจากขอบซ้ายล่างสุดของหน้าจอล็อก (ซึ่งคุณจะเห็นไอคอนกิจกรรมของ
แอป) หรือไปที่หน้าจอใช้งานมัลติทาสก์ จากนั้นแตะแอป บน Mac ของคุณ เปิดแอปที่คุณเคยใช้บน
อุปกรณ์ iOS ของคุณ
ปิดใช้ง�น Handoff บนอุปกรณ์ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Handoff และแอปที่แนะนำา
ปิดใช้ง�น Handoff บน Mac ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่าระบบ > ทั่วไป จากนั้นปิด อนุญาต 
Handoff ระหว่าง Mac เครื่องนี้และอุปกรณ์ของคุณที่ตั้งค่าไว้กับ iCloud

ก�รใช้โทรศัพท์
ด้วยคุณสมบัติการดำาเนินการต่อ คุณจะสามารถทำาการโทรและรับสายในอุปกรณ์ iOS และ
คอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่นของคุณได้ การโทรจะถูกส่งต่อผ่าน iPhone ซึ่งจะต้องเปิดเครื่องอยู่ 
อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน และลงชื่อเข้าสู่ FaceTime และ iCloud โดยใช้ 
Apple ID เดียวกัน (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด อนุญาตการโทรผ่าน Wi-Fi ใน iPhone หากการ
ตั้งค่านั้นปรากฏขึ้น ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโทรผ่าน Wi-Fi) 
ก�รโทรออกบน iPad: แตะที่หมายเลขโทรศัพท์ในแอปรายชื่อ, ปฏิทิน, FaceTime, ข้อความ, 
Spotlight หรือ Safari คุณยังสามารถแตะรายชื่อล่าสุดในหน้าจอใช้งานมัลติทาสก์ได้อีกด้วย
ปิดใช้ง�นก�รโทรเซลลูล�ร์ใน iPhone: บน iPhone ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime จากนั้น
ปิด การโทรเซลลูลาร์ใน iPhone

ข้อคว�ม
หาก iPhone ของคุณ (ที่ใช้ iOS 8) ลงชื่อเข้าใช้ iMessage ด้วย Apple ID เดียวกันกับ iPad 
ของคุณ คุณสามารถส่งและรับข้อความ SMS และ MMS บน iPad ของคุณ ค่าบริการอาจคิดจาก
บริการข้อความตัวอักษรสำาหรับ iPhone ของคุณ

  

http://support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=th_TH
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Instant Hotspot
คุณสามารถใช้ Instant Hotspot บน iPhone ของคุณ (ที่ใช้ iOS 8) หรือ iPad (รุ่น cellular 
ที่ใช้ iOS 8) เพื่อเปิดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้อุปกรณ์ iOS อื่น ๆ และคอมพิวเตอร์ Mac (ที่ใช้ 
iOS 8 หรือ OS X Yosemite) ที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน Instant Hotspot 
ใช้ Instant Hotspot ของ iPhone หรือ iPad ของคุณ โดยที่คุณไม่ต้องป้อนรหัสผ่านหรือแม้แต่
เปิด Instant Hotspot
ใช้ Instant Hotspot: ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi บนอุปกรณ์ iOS ของคุณที่ไม่มีความสามารถเซล
ลูลาร์ จากนั้นเพียงเลือกเครือข่าย iPhone หรือ iPad ของคุณข้างใต้ฮอตสปอตส่วนบุคคล ใน Mac 
ของคุณ เลือกเครือข่าย iPhone หรือ iPad ของคุณจากการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณ

เมื่อคุณไม่ได้ใช้ฮอตสปอตอยู่ อุปกรณ์ของคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ตั้งค่าฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ดู ฮอตสปอตส่วนบุคคล ที่หน้า 39

หมายเหตุ:  คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับผู้ให้บริการทุกคน อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้
บริการมือถือของคุณสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับแต่ง iPad ด้วยตัวเอง
ก�รจัดเรียงแอปของคุณ
จัดเรียงแอป: แตะค้างไว้ที่แอปใดก็ได้บนหน้าจอโฮมจนกว่าแอปนั้นจะกระดุกกระดิก จากนั้นลากไป
รอบๆ ลากแอปไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อย้ายไปหน้าจอโฮมอื่น หรือไปที่ Dock ที่ด้านล่างสุดของ
หน้าจอ กดปุ่มโฮมเพื่อบันทึกการจัดเรียงของคุณ

ก�รสร้�งหน�้จอเริ่มต้นใหม่: ขณะจัดเรียงแอป ให้ลากแอปไปที่ขอบด้านขวาของหน้าจอโฮม จุดด้าน
บน Dock จะแสดงหน้าจอโฮมที่คุณกำาลังดูอยู่

เมื่อ iPad เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอโฮมได้ด้วยตัวเองโดยใช้ 
iTunes ใน iTunes ให้เลือก iPad จากนั้นคลิก แอป
เริ่มต้นใหม่: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต จากนั้นแตะ รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม เพื่อ
ย้อนกลับหน้าจอโฮมและแอปไปยังเค้าโครงดั้งเดิม ลบโฟลเดอร์และกู้คืนภาพพื้นหลังดั้งเดิมแล้ว
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ก�รจัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์
ก�รสร้�งโฟลเดอร์: ขณะจัดเรียงแอป ให้ลากแอปไปบนอีกแอปหนึ่ง แตะชื่อของโฟลเดอร์เพื่อตั้งชื่อ
ใหม่ ลากแอปเพื่อเพิ่มหรือเอาออก กดปุ่มโฮมเมื่อคุณทำาเสร็จ

คุณสามารถมีหน้าแอปในโฟลเดอร์ได้หลายหน้า
ก�รลบโฟลเดอร์: ลากแอปทั้งหมดออก ซึ่งโฟลเดอร์จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

ก�รเปลี่ยนภ�พพื้นหลัง
การตั้งค่าภาพพื้นหลังจะให้คุณตั้งค่ารูปภาพหรือรูปถ่ายให้เป็นภาพพื้นหลังสำาหรับหน้าจอล็อกหรือ
หน้าจอเริ่มต้นได้ คุณสามารถเลือกจากภาพไดนามิกและภาพนิ่งได้
ก�รเปลี่ยนรูปพื้นหลัง: ไปที่ การตั้งค่า > ภาพพื้นหลัง > เลือกภาพพื้นหลังใหม่

เมื่อเลือกรูปภาพสำาหรับภาพพื้นหลังใหม่แล้ว ปุ่มซูมระดับสายตาจะกำาหนดว่าภาพพื้นหลังที่คุณ
เลือกถูกซูมหรือไม่ สำาหรับภาพพื้นหลังที่คุณได้ตั้งค่าแล้ว ให้ไปที่การตั้งค่าภาพพื้นหลัง จากนั้นแตะ
รูปภาพของหน้าจอล็อกหรือหน้าจอโฮมเพื่อดูปุ่มการซูมระดับสายตา

หมายเหตุ:  ปุ่มการซูมระดับสายตาจะไม่ปรากฏ หากการลดการเคลื่อนไหว (ในการตั้งค่าการช่วย
การเข้าถึง) เปิดอยู่ ดู การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอ ที่หน้า 140
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ก�รปรับคว�มสว่�งหน้�จอ
หรี่แสงหน้าจอเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ หรือใช้ ปรับสว่างอัตโนมัติ

ก�รปรับคว�มสว่�งหน�้จอ: ไปที่ การตั้งค่า > จอแสดงผลและความสว่าง จากนั้นลากตัวเลื่อน หาก
เปิดใช้ ปรับความสว่างอัตโนมัติ iPad จะปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแสงปัจจุบัน 
โดยใช้เซ็นเซอร์แสงรอบข้างในตัวเครื่อง คุณยังสามารถปรับความสว่างใน ศูนย์ควบคุม ได้อีกด้วย

การพิมพ์ข้อความ
แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะให้คุณป้อนข้อความเมื่อต้องการ

ก�รป้อนข้อคว�ม
แตะไปที่ช่องข้อความเพื่อดูแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นแตะตัวอักษรเพื่อพิมพ์ หากคุณสัมผัสผิดปุ่ม 
คุณสามารถเลื่อนนิ้วของคุณไปยังปุ่มที่ถูกต้องได้ ตัวอักษรจะไม่ถูกป้อนจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณ
ออกจากแป้น

แตะ Shift เพื่อป้อนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ หรือแตะปุ่ม Shift แล้วเลื่อนไปที่ตัวอักษร แตะสองครั้งที่ 
Shift สำาหรับ Caps Lock ในการป้อนตัวเลข เครื่องหมายวรรค หรือสัญลักษณ์ ให้แตะปุ่มตัวเลข 

 หรือปุ่มสัญลักษณ์  หากคุณไม่ได้เพิ่มแป้นพิมพ์ใดๆ ให้แตะ  เพื่อสลับไปเป็นแป้นพิมพ์
อิโมจิ หากคุณมีหลายแป้นพิมพ์ ให้แตะ  เพื่อสลับไปเป็นแป้นล่าสุดที่คุณใช้ แตะต่อไปเพื่อเข้า
ถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งานอยู่ หรือแตะ , ค้างไว้ จากนั้นเลื่อนเพื่อเลือกแป้นพิมพ์อื่น ในการจบ
ประโยคอย่างรวดเร็วด้วยจุดและวรรค เพียงแค่แตะสองครั้งที่ space bar
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ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรือสลับอักษรอื่นๆ : แตะค้างไว้ที่แป้น แล้วเลื่อนเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัว
เลือกหนึ่ง

ซ่อนแป้นพิมพ์บนหน�้จอ: แตะแป้นของแป้นพิมพ์ 

หากคุณเห็นคำาที่ขีดเส้นใต้สีแดง ให้แตะเพื่อดูการแก้ไขที่เสนอแนะ หากคำาที่คุณต้องการไม่ปรากฏ 
ให้ป้อนคำาที่ถูกต้อง

ในขณะที่คุณเขียน แป้นพิมพ์จะคาดเดาคำาต่อไปของคุณ (ไม่มีให้ใช้งานในบางภาษา) แตะที่คำา
เพื่อเลือก หรือยอมรับคำาล่วงหน้าที่ไฮไลท์ โดยการใส่ช่องว่างหรือเครื่องหมายวรรคตอน เมื่อคุณ
แตะคำาที่แนะนำา จะมีช่องว่างปรากฏขึ้นหลังคำานั้น หากคุณป้อนเครื่องหมายจุลภาค มหัพภาค หรือ
เครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ ช่องว่างจะถูกลบ ปฏิเสธคำาแนะนำาโดยแตะที่คำาเดิมของคุณ (ซึ่งแสดง
เป็นตัวเลือกการคาดเดาข้อความพร้อมเครื่องหมายอัญประกาศ)

ข�อความล�วงหน�า ข�อความล�วงหน�า 

ซ่อนก�รค�ดเด�ข้อคว�ม: ดึงคำาที่แนะนำาลงมา ลากแถบขึ้นเมื่อคุณต้องการดูคำาที่แนะนำาอีกครั้ง
ปิดก�รค�ดเด�ข้อคว�ม: แตะ  หรือ , ค้างไว้ จากนั้นเลื่อนไปที่ แสดงคำาล่วงหน้า

หากคุณปิดข้อความล่วงหน้า iPad อาจยังคงพยายามแนะนำาการแก้ไขคำาที่สะกดผิดอยู่ ยอมรับการ
แก้ไขโดยการป้อนช่องว่างหรือเครื่องหมายวรรคตอน หรือโดยการแตะ Return ในการปฏิเสธการ
แก้ไข ให้แตะ “x” หากคุณปฏิเสธคำาที่แนะนำาเดียวกันสองสามครั้ง iPad จะหยุดแนะนำาคำาเหล่านั้น
ตั้งค่�ตัวเลือกสำ�หรับก�รป้อนหรือเพิ่มแป้นพิมพ์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์

คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อป้อนได้ ดู การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ 
Apple ที่หน้า 30 ในการป้อนตามคำาบอกแทนการป้อน ให้ดูที่ ป้อนตามคำาบอก ที่หน้า 31
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ก�รแก้ไขข้อคว�ม
ปรับแก้ข้อคว�ม: แตะค้างไว้ที่ข้อความเพื่อแสดงแว่นขยาย จากนั้นลากเพื่อวางตำาแหน่งจุดแทรก

เลือกข้อคว�ม: แตะจุดแทรกเพื่อแสดงตัวเลือกส่วนที่เลือก หรือแตะสองครั้งที่คำาเพื่อเลือกได้เช่นกัน 
ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความเพิ่มหรือตัดทอนข้อความ ในเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว เช่น หน้าเว็บ 
ให้แตะค้างไว้เพื่อเลือกคำา

จุดจับจุดจับ

คุณสามารถ ตัด คัดลอก หรือวาง บนข้อความที่เลือกไว้ ด้วยแอปบางตัว คุณยังสามารถทำา ตัวหนา 
ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ (แตะ B/I/U) ขอคำาจำากัดความของคำา หรือให้ iPad แนะนำาทางเลือกให้ 
คุณอาจต้องแตะ  เพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด
ก�รเลิกทำ�ก�รแก้ไขล�่สุด: เขย่า iPad แล้วแตะ เลิกทำา
จัดแนวข้อคว�ม: เลือกข้อความ จากนั้นแตะลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา (ไม่มีให้ใช้งานได้ตลอดเวลา)

ก�รบันทึกก�รกดแป้นพิมพ์
ปุ่มลัดจะให้คุณป้อนคำาหรือวลีโดยการป้อนอักขระเพียงไม่กี่ตัว ตัวอย่างเช่น ป้อน “omw” เพื่อป้อน 
“On my way!” ซึ่งตัวอย่างนั้นเป็นการตั้งค่าไว้ให้คุณอยู่แล้ว แต่คุณก็สามารถเพิ่มคำาของคุณเอง
ได้ด้วย

ก�รสร้�งปุ่มลัด: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ ปุ่มลัด
ต้องก�รเก็บคำ�หรือวลีที่คุณไม่ต้องก�รแก้ไขหรือไม่ สร้างปุ่มลัด แต่ปล่อยให้ช่องปุ่มลัดว่างเปล่า
ใช้ iCloud เพื่ออัปเดตพจน�นุกรมส่วนบุคคลของคุณบนอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณอยู่เสมอ: ไปที่ การตั้ง
ค่า > iCloud จากนั้นเปิด iCloud Drive หรือเอกสารและข้อมูล

ก�รใช้แป้นพิมพ์ไร้ส�ยของ Apple
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple (มีแยกต่างหาก) เพื่อป้อนข้อความบน iPad ของคุณ 
แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ดังนั้นคุณต้องจับคู่กับ iPad ก่อน 

หมายเหตุ:  แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple อาจไม่รองรับคุณสมบัติแป้นพิมพ์ที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ 
ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์ไร้สายจะไม่คาดเดาคำาต่อไปที่คุณกำาลังป้อน หรือแก้ไขคำาที่สะกดผิดโดย
อัตโนมัติ
จับคู่แป้นพิมพ์ไร้ส�ยของ Apple กับ iPad: เปิดแป้นพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ 
จากนั้นแตะแป้นพิมพ์เมื่อปรากฏในรายการอุปกรณ์

  



 บท 3    ข้อมูลพื้นฐาน 31

เมื่อเริ่มจับคู่ แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อกับ iPad อีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในระยะ ซึ่งไกลที่สุดประมาณ 
33 ฟุต (10 เมตร) เมื่อเชื่อมต่อแล้ว แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่ปรากฏ
ประหยัดแบตเตอรี่ของคุณ: ปิดบลูทูธและแป้นพิมพ์ไร้สายเมื่อไม่ได้ใช้ คุณสามารถปิด บลูทูธ  ได้
ใน ศูนย์ควบคุม ในการปิดแป้นพิมพ์ กดค้างไว้ที่สวิตช์เปิด/ปิดจนกระทั่งไฟสีเขียวดับลง
ก�รยกเลิกก�รจับคู่แป้นพิมพ์ไร้ส�ย: ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แตะ  ถัดจากชื่อแป้นพิมพ์ จากนั้น
แตะ เลิกจำาอุปกรณ์นี้

ดู อุปกรณ์บลูทูธ ที่หน้า 41

ก�รเพิ่มหรือเปลี่ยนแป้นพิมพ์
คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการป้อน เช่นการตรวจการสะกดคำา การเพิ่มแป้นพิมพ์สำาหรับการ
เขียนในภาษาที่แตกต่างกัน และการเปลี่ยนเค้าโครงของแป้นพิมพ์บนหน้าจอของคุณหรือแป้นพิมพ์
ไร้สายของ Apple 
ตั้งค่�คุณสมบัติก�รป้อน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ 
เพิ่มแป้นพิมพ์สำ�หรับภ�ษ�อื่น: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ > เพิ่มแป้นพิมพ์
ใหม่
สลับแป้นพิมพ์: หากคุณไม่ได้เพิ่มแป้นพิมพ์ใดๆ ให้แตะ  เพื่อสลับไปเป็นแป้นพิมพ์อิโมจิ หากคุณ
มีหลายแป้นพิมพ์ ให้แตะ  เพื่อสลับไปเป็นแป้นล่าสุดที่คุณใช้ แตะต่อไปเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่
เปิดใช้งานอยู่ หรือแตะ , ค้างไว้ จากนั้นเลื่อนเพื่อเลือกแป้นพิมพ์อื่น 

สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์นานาชาติ ให้ดูที่ การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ ที่หน้า 151
เปลี่ยนเค�้โครงแป้นพิมพ์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ เลือกแป้นพิมพ์ จาก
นั้นเลือกเค้าโครง 

เค้�โครงแป้นพิมพ์
บน iPad คุณสามารถป้อนด้วยแป้นพิมพ์แยกที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หรือเอาออกจาก Dock 
และตรงกลางของหน้าจอ 

ปรับแป้นพิมพ์: แตะค้างไว้ที่  จากนั้น:
 • ใช้แป้นพิมพ์แยก:  เลื่อนนิ้วของคุณไปที่ แยก แล้วปล่อย หรือแยกแป้นพิมพ์ออกจากตรงกลาง
 • ย้ายแป้นพิมพ์ไปไว้ตรงกลางของหน้าจอ:  เลื่อนนิ้วของคุณไปที่ เอาออกจาก Dock แล้วปล่อย
 • ย้อนกลับไปเป็นแป้นพิมพ์แบบเต็ม:  เลื่อนนิ้วของคุณไปที่ Dock และ ผสาน แล้วปล่อย
 • ย้ายแป้นพิมพ์แบบเต็มกลับไปไว้ด้านล่างสุดของหน้าจอ:  เลื่อนนิ้วของคุณไปที่ Dock แล้วปล่อย
เปิดหรือปิดแป้นพิมพ์แยก: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์แยก

ป้อนตามคำาบอก
คุณสามารถป้อนตามคำาบอกแทนการพิมพ์ได้หากคุณต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดป้อนตามคำา
บอกอยู่ (ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์) และ iPad เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ 

หมายเหตุ:  การป้อนตามคำาบอกอาจจะไม่มีในทุกภาษา หรือในทุกพื้นที่ และคุณสมบัติอาจจะแตก
ต่างกัน อาจคิดค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์ ดู การตั้งค่าเซลลูลาร์ ที่หน้า 161
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ก�รป้อนข้อคว�มต�มคำ�บอก: แตะ  บนแป้นพิมพ์ iPad จากนั้นพูด เมื่อคุณทำาเสร็จ ให้แตะ เสร็จ

แตะเพื่อเริ่มการป้อนตามคำบอกแตะเพื่อเริ่มการป้อนตามคำบอก

เพิ่มข้อคว�ม: แตะ  อีกครั้งแล้วดำาเนินการป้อนตามคำาบอกต่อ ในการแทรกข้อความ ลำาดับแรกให้
แตะเพื่อวางจุดแทรก คุณสามารถแทนที่ข้อความที่เลือกโดยการป้อนตามคำาบอกได้เช่นกัน
ก�รเพิ่มเครื่องหม�ยวรรคตอนหรือจัดรูปแบบข้อคว�ม: พูดเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบ 
ตัวอย่างเช่น “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” จะเป็น 
“Dear Mary, the check is in the mail!” เครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบคำาสั่ง ได้แก่:
 • เครื่องหมายอัญประกาศ … สิ้นสุดเครื่องหมายอัญประกาศ
 • ย่อหน้าใหม่
 • ขึ้นบรรทัด
 • ตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำาให้คำาถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 • เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ … ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำาให้อักขระตัวแรกของแต่ละคำาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 • ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำาให้คำาถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
 • เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด … ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำาให้คำาที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์

ใหญ่ทั้งหมด
 • ไม่เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ … ไม่ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำาให้คำาที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
 • ไม่เปิดวรรค … ไม่ปิดวรรค คือ การเรียกใช้คำาต่อเนื่องกัน
 • รูปหน้ายิ้ม คือ การแทรก :-)
 • รูปหน้าบึ้ง คือ การแทรก :-(
 • รูปขยิบตา คือ การแทรก ;-)

ค้นหา
ก�รค้นห�แอป
แอปหลายตัวมีช่องค้นหาที่คุณสามารถป้อนเพื่อค้นหาบางอย่างที่อยู่ในแอปได้ ตัวอย่างเช่น ในแอป
แผนที่ คุณสามารถค้นหาตำาแหน่งที่ตั้งเฉพาะได้

ก�รค้นห�โดย Spotlight
การค้นหาโดย Spotlight จะช่วยค้นหา iPad ของคุณ แต่ยังแสดงคำาแนะนำาจาก App Store และ
อินเทอร์เน็ต คุณอาจดูคำาแนะนำาสำาหรับเวลารับชมภาพยนตร์ที่อยู่ใกล้กับตำาแหน่งที่ตั้ง และอื่นๆ
ค้นห� iPad: ลากตรงกึ่งกลางของหน้าจอโฮมใดๆ ลงมาเพื่อแสดงช่องค้นหา ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตาม
ที่คุณป้อน ในการซ่อนแป้นพิมพ์และดูผลลัพธ์เพิ่มเติมบนหน้าจอ ให้แตะ ค้นหา แตะที่รายการใน
รายการเพื่อเปิด
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คุณสามารถใช้ ค้นหาโดย Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปได้ด้วย

เลือกแอปและเนื้อห�ที่จะให้ค้นห�: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การค้นหาโดย Spotlight จากนั้น
แตะยกเลิกการเลือกแอปหรือเนื้อหา ในการเปลี่ยนคำาสั่งค้นหา ให้สัมผัสและลาก  ไปยังตำาแหน่ง
ใหม่
จำ�กัดก�รค้นห�โดย Spotlight ไว้เพียงใน iPad ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การค้นหา
โดย Spotlight จากนั้นแตะคำาแนะนำา Spotlight เพื่อยกเลิกการเลือกการค้นหา
ปิดบริก�รค้นห�ตำ�แหน่งที่ตั้งสำ�หรับคำ�แนะนำ� Spotlight: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > 
บริการหาที่ตั้ง แตะบริการระบบ จากนั้นปิดคำาแนะนำา Spotlight

ศูนย์ควบคุม
ศูนย์ควบคุมทำาให้คุณสามารถเข้าถึงกล้อง เครื่องคิดเลข AirPlay ควบคุมและเล่นเสียงที่กำาลังเล่น 
และคุณสมบัติสะดวกอื่นๆ ได้ในทันที คุณสามารถปรับความสว่าง ล็อกหน้าจอในแนวตั้ง เปิดหรือปิด
บริการไร้สาย และเปิด AirDrop สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับ AirDrop ให้ดูที่ AirDrop ที่หน้า 36

ก�รเปิดศูนย์ควบคุม: กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอใดๆ (แม้กระทั่งหน้าจอล็อก)
เปิดแอปเสียงที่กำ�ลังเล่นอยู่ตอนนี้: แตะไตเติลเพลง
ปิดศูนย์ควบคุม: กวาดนิ้วลง แตะด้านบนสุดของหน้าจอ หรือกดปุ่มโฮม
ปิดก�รเข้�ถึงศูนย์ควบคุมในแอปหรือบนหน�้จอล็อก: ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม 
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การเตือนและศูนย์การแจ้ง
ก�รเตือน
เตือนให้คุณรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สำาคัญ กิจกรรมสามารถปรากฏเป็นระยะเวลาสั้นๆ ที่ด้านบนสุดของ
หน้าจอ หรือคงไว้ที่ตรงกลางหน้าจอจนกระทั่งคุณรับรู้

แอปบางแอปอาจมีป้ายกำากับอยู่ในไอคอนหน้าจอโฮมของแอปเหล่านั้น เพื่อให้คุณรู้จำานวนของ
รายการใหม่ที่รออยู่ ตัวอย่างเช่น จำานวนของข้อความอีเมลใหม่ หากพบปัญหา เช่น ไม่สามารถส่ง
ข้อความได้ เครื่องหมายอัศเจรีย์  จะปรากฏบนแบดจ์ ในโฟลเดอร์ ป้ายกำากับที่มีหมายเลขจะบ่ง
บอกถึงจำานวนทั้งหมดของการแจ้งสำาหรับแอปที่อยู่ภายในทั้งหมด

การเตือนยังสามารถที่จะปรากฏบนหน้าจอที่ล็อกได้ 
โต้ตอบก�รเตือนโดยไม่ต้องออกจ�กแอปที่คุณใช้ง�นอยู่: ดึงการเตือนลงมาเมื่อการเตือนปรากฏที่
ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ
หมายเหตุ:  คุณสมบัตินี้ใช้งานได้กับข้อความและข้อความอีเมล คำาเชิญทางปฏิทิน และอื่นๆ

ก�รตอบสนองต่อก�รเตือนเมื่อ iPad ล็อกอยู่: กวาดนิ้วจากขวาไปซ้ายที่การเตือน
ปิดเสียงก�รเตือนของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อเปิดหรือปิด 
ห้ามรบกวน ได้อีกด้วย พูด “เปิดห้ามรบกวน” หรือ “ปิดห้ามรบกวน”
ตั้งเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > เสียง

ศูนย์ก�รแจ้ง
ศูนย์การแจ้ง จะรวบรวมการแจ้งของคุณในที่ที่เดียว เพื่อให้คุณทบทวนการแจ้งเหล่านั้นเมื่อใดก็ตาม
ที่คุณพร้อม ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เช่น พยากรณ์อากาศ ตารางนัดหมาย วันเกิด ราคาหุ้น และ
แม้กระทั่งเนื้อหาสรุปแบบรวดเร็วของสิ่งที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ แตะแถบการแจ้งเพื่อทวนการเตือน
ทั้งหมดของคุณ
ก�รเปิดศูนย์ก�รแจ้ง: กวาดนิ้วลงจากขอบด้านบนสุดของหน้าจอ

  



 บท 3    ข้อมูลพื้นฐาน 35

ตั้งค่�ตัวเลือกของคุณสมบัติวันนี้: ในการเลือกว่าจะให้ข้อมูลใดปรากฏ ให้แตะปุ่มแก้ไข ที่อยู่ช่วง
ท้ายของข้อมูลของคุณบนแถบวันนี้ แตะ + หรือ — เพื่อเพิ่มหรือเอาข้อมูลออก ในการจัดเรียงลำาดับ
ข้อมูลของคุณ ให้สัมผัส  จากนั้นให้ลากไปยังตำาแหน่งใหม่
ก�รตั้งค่�ตัวเลือกก�รแจ้ง: ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง แตะแอปเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งของแอ
ปนั้น ตัวอย่างเช่น เลือกดูการแจ้งจากหน้าจอล็อก คุณยังสามารถแตะ แก้ไข เพื่อจัดเรียงลำาดับการ
แจ้งของแอปได้อีกด้วย แตะ  จากนั้นลากไปยังตำาแหน่งใหม่
เลือกว่�จะแสดง วันนี้ และ มุมมองก�รแจ้ง บนหน้�จอล็อกหรือไม่: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID 
และรหัสผ่าน (iPad รุ่นที่มี Touch ID) หรือไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่นๆ) จากนั้นเลือกว่า
จะอนุญาตให้เข้าถึงเมื่อล็อกอยู่หรือไม่
ปิดศูนย์ก�รแจ้ง: กวาดนิ้วขึ้นหรือกดปุ่มโฮม 

เสียงและปิดเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนหรือปิดเสียงที่ iPad จะเล่นเมื่อคุณได้รับสาย FaceTime ข้อความตัวอักษร 
อีเมล ทวีต โพสต์ของ Facebook การเตือนความจำา หรือกิจกรรมอื่น 
ตั้งค่�ตัวเลือกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > เสียง สำาหรับตัวเลือก เช่น เสียงเตือนและเสียงเรียกเข้า และ
ความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน

หากคุณต้องการปิดเสียงสายเรียกเข้า FaceTime การเตือน และลูกเล่นเสียงชั่วคราว ดูที่ ส่วนต่อ
ไปนี้.

ห้ามรบกวน
ห้ามรบกวน เป็นวิธีที่ง่ายในการปิดเสียง iPad ไม่ว่าคุณจะออกไปทานอาหารค่ำาหรือนอนหลับ ส่วนนี้
จะปิดเสียงหรือปิดการส่องสว่างของหน้าจอเมื่อมีสายโทรแบบ FaceTime และการเตือน 
เปิดห�้มรบกวน: ปัดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  เมื่อเปิด ห้าม
รบกวน อยู่  จะปรากฏในแถบสถานะ

หมายเหตุ:  การปลุกจะยังคงส่งเสียงอยู่ แม้กระทั่ง ห้ามรบกวน เปิดอยู่ ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
iPad ปิดเสียงอยู่ ให้ปิดเครื่อง
กำ�หนดค่�ห�้มรบกวน: ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน

คุณสามารถกำาหนดเวลาชั่วโมงเงียบ อนุญาตการโทร FaceTime จากรายการโปรด หรือกลุ่มของ
ผู้ติดต่อของคุณ และอนุญาตให้มีการโทร FaceTime ที่โทรเข้ามาซ้ำา ๆ สำาหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
เหล่านั้นได้ คุณยังสามารถตั้งค่าให้ ห้ามรบกวน ปิดเสียง iPad เฉพาะเมื่อล็อกอยู่ หรือแม้กระทั่งเมื่อ
ไม่ได้ล็อก

การแชร์
ก�รแชร์จ�กแอป
ในแอปหลายตัว คุณสามารถแตะ แชร์ หรือ  เพื่อเลือกวิธีแชร์ข้อมูลของคุณ ตัวเลือกจะเปลี่ยนไป
ตามแอปที่คุณกำาลังใช้ ตัวเลือกอื่นๆ อาจปรากฏขึ้นหากคุณได้ดาวน์โหลดแอปที่มีตัวเลือกการแชร์ไว้ 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ส่วนขยายแอป ที่หน้า 24
ใช้ Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo หรือแอปของบริษัทอื่นกับตัวเลือกก�รแชร์: ลงชื่อเข้าใช้
ไปยังบัญชีของคุณใน การตั้งค่า ปุ่มการแชร์ของแอปอื่นจะให้การตั้งค่าที่เหมาะสมกับคุณ หากคุณ
ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้
ปรับแต่งวิธีก�รต่�งๆ ที่คุณแชร์ ดู และจัดระเบียบข้อมูลของคุณด้วยตัวเอง: แตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้น
แตะแล้วลาก  เพื่อเลื่อนรายการไปยังตำาแหน่งใหม่
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AirDrop
AirDrop ช่วยให้คุณแชร์รูปภาพ วิดีโอ เว็บไซต์ ตำาแหน่งที่ตั้ง และรายการอื่นๆ ของคุณแบบไร้
สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง (iOS 7 ขึ้นไป) คุณสามารถแชร์กับคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี 
OS X Yosemite ได้ด้วย iOS 8 AirDrop จะถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ Wi-Fi และบลูทูธ โดยจะต้อง
เปิดไว้ทั้งคู่ หากต้องการใช้ AirDrop คุณต้องลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID ของคุณ การส่ง
จะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย

แตะเพื่อแชร์กับเพื่อนที่อยู่
ใกล้เคียงโดยใช้ AirDrop
แตะเพื่อแชร์กับเพื่อนที่อยู่
ใกล้เคียงโดยใช้ AirDrop

แชร์ร�ยก�รโดยใช้ AirDrop: แตะ แชร์  จากนั้นแตะชื่อของผู้ใช้ AirDrop ที่อยู่ใกล้เคียง
รับร�ยก�ร AirDrop จ�กผู้อื่น: กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม 
แตะ AirDrop จากนั้นเลือกเพื่อรับรายการจาก รายชื่อ เท่านั้นหรือจาก ทุก ๆ คน คุณสามารถ
ยอมรับหรือปฏิเสธคำาขอเมื่อมาถึงได้

ก�รแชร์กันในครอบครัว
ด้วยการแชร์กันในครอบครัว ครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกินหกคนสามารถแชร์สินค้าที่ซื้อจาก iTunes 
Store, iBooks Store และ App Store ปฏิทินครอบครัว และรูปภาพครอบครัวได้ทุกรายการโดย
ไม่ต้องแชร์บัญชี

ผู้ใหญ่หนึ่งคนในครอบครัวคุณที่เป็นผู้จัดการครอบครัวจะเชิญสมาชิกครอบครัวให้เข้าร่วมกลุ่ม
ครอบครัว และยินยอมชำาระเงินค่าสินค้าใดๆ ที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks 
Store ซึ่งสมาชิกครอบครัวเหล่านี้ซื้อในขณะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มครอบครัว เมื่อตั้งค่าแล้ว 
สมาชิกครอบครัวจะสามารถเข้าถึงเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ และแอปรองรับได้ทันที 
นอกจากนี้ สมาชิกครอบครัวสามารถแชร์รูปภาพในอัลบั้มครอบครัวที่แชร์ เพิ่มกิจกรรมไปยังปฏิทิน
ครอบครัว แชร์ตำาแหน่งที่ตั้งกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ และแม้กระทั่งช่วยระบุตำาแหน่งอุปกรณ์ที่
หายไปของสมาชิกครอบครัวคนอื่นได้อย่างง่ายดาย

เด็กที่อายุต่ำากว่า 13 ปีก็สามารถเข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัวได้เช่นกัน ในฐานะผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลตามกฎหมาย ผู้จัดการครอบครัวสามารถให้คำายินยอมในฐานะผู้ปกครองแก่เด็กในการ
มี Apple ID ของตนเอง และสร้าง ID แทนเด็กได้ เมื่อสร้างบัญชีแล้ว บัญชีนี้จะเพิ่มไปยังกลุ่ม
ครอบครัวโดยอัตโนมัติ

การแชร์กันในครอบครัวจำาเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ด้วย Apple ID ของคุณ คุณยัง
จะถูกขอให้ยืนยัน Apple ID ที่คุณใช้สำาหรับ iTunes Store, App Store และ iBooks Store 
ด้วย การแชร์กันในครอบครัวสามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ที่มี iOS 8, คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี 
OS X Yosemite และพีซีที่มี iCloud สำาหรับ Windows 4.0 คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ครอบครัวได้เพียงครั้งละหนึ่งกลุ่มเท่านั้น
ตั้งค่�ก�รแชร์กันในครอบครัว: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวในฐานะผู้จัดการครอบครัว จากนั้นเชิญ
สมาชิกครอบครัวให้เข้าร่วมกลุ่ม
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สร้�ง Apple ID สำ�หรับเด็ก: แตะ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว เลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดของ
หน้าจอ จากนั้นแตะ สร้าง Apple ID สำาหรับเด็ก
ยอมรับคำ�เชิญเพื่อใช้ก�รแชร์กันในครอบครัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าสู่ iCloud อยู่ 
และคุณสามารถยอมรับการเชิญการแชร์กันในครอบครัวจากอุปกรณ์ iOS ของคุณ (ต้องใช้ iOS 8), 
Mac (ต้องใช้ OS X Yosemite) หรือ พีซี (ต้องใช้ iCloud สำาหรับ Windows 4.0) หรือหากผู้
จัดการครอบครัวอยู่บริเวณใกล้เคียงในระหว่างดำาเนินการตั้งค่า ผู้จัดการก็เพียงแค่ขอให้คุณป้อน 
Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้สำาหรับ iCloud ได้

เข�้ถึงสินค�้ที่ซื้อจ�ก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ที่แชร์ไว้: เปิด 
iTunes Store, iBooks Store หรือ App Store แตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว จากนั้นเลือกสมาชิก
ครอบครัวจากเมนูที่ปรากฏ

เมื่อสมาชิกครอบครัวซื้อสินค้า ระบบจะเรียกเก็บเงินที่บัญชีของผู้จัดการครอบครัวโดยตรง เมื่อซื้อ
สินค้าแล้ว สินค้ารายการนั้นจะเพิ่มไปยังบัญชีของสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ซื้อและจะแชร์กับสมาชิก
ครอบครัวคนอื่นๆ หากการแชร์กันในครอบครัวถูกปิดใช้งานได้ สมาชิกแต่ละคนจะยังคงเก็บรายการ
ที่ตนเลือกซื้อไว้ได้ แม้ว่าผู้จัดการครอบครัวจะเป็นผู้ชำาระเงินให้ก็ตาม
เปิด ขอซื้อ: ผู้จัดการครอบครัวสามารถระบุให้สมาชิกครอบครัวที่ยังเป็นผู้เยาว์ต้องขออนุญาตใน
การซื้อสินค้าหรือการดาวน์โหลดแบบฟรี ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว จากนั้นแตะชื่อ
บุคคล
หมายเหตุ:  การจำากัดอายุสำาหรับ ขอซื้อ จะแตกต่างกันตามพื้นที่ ในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการ
ครอบครัวสามารถเปิดใช้งาน ขอซื้อ สำาหรับสมาชิกครอบครัวที่อายุต่ำากว่า 18 ปี และ13 ปี ได้ ซึ่ง
จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ซ่อนสินค�้ที่ซื้อจ�ก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ของคุณ: เปิด iTunes บน
คอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก iTunes Store ใต้ ลิงก์ด่วน ให้คลิก สินค้าที่ซื้อแล้ว จากนั้นเลือก
ประเภทของเนื้อหา (ตัวอย่างเช่น เพลงหรือภาพยนตร์) วางตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือรายการที่คุณต้องการ
ซ่อน จากนั้นคลิก  ในการทำาให้สินค้าที่ซื้อปรากฏอีกครั้ง ให้กลับไปที่ ลิงก์ด่วน จากนั้นคลิก บัญชี 
เลื่อนลงมาที่ iTunes ใน Cloud จากนั้นคลิก จัดการ (ที่อยู่ด้านขวาของสินค้าที่ซื้อที่ถูกซ่อน)
แชร์รูปภ�พหรือวิดีโอกับสม�ชิกในครอบครัว: เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว อัลบั้มที่แชร์ที่
ชื่อว่า “ครอบครัว” จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในแอปรูปภาพบนอุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัวทุก
คน ในการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอกับสมาชิกครอบครัว ให้เปิดแอปรูปภาพ จากนั้นดูรูปภาพหรือวิดีโอ 
หรือเลือกรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการ แตะ  แตะ การแชร์รูปภาพใน iCloud แล้วเพิ่มความ
เห็น จากนั้นแชร์ไปยังอัลบั้มครอบครัวที่แชร์ของคุณ ดู การแชร์รูปภาพ iCloud ที่หน้า 81
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เพิ่มกิจกรรมไปยังปฏิทินครอบครัว: เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ปฏิทินที่แชร์ที่ชื่อว่า 
“ครอบครัว” จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในแอปปฏิทินบนอุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัวทุกคน ใน
การเพิ่มกิจกรรมครอบครัว ให้เปิดแอปปฏิทิน แล้วสร้างกิจกรรม จากนั้นเลือกเพื่อเพิ่มกิจกรรมลงใน
ปฏิทินครอบครัว ดู การแชร์ปฏิทิน iCloud ที่หน้า 77
ตั้งค่�เตือนคว�มจำ�ของครอบครัว: เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว รายการที่แชร์จะถูกสร้าง
ขึ้นโดยอัตโนมัติในแอปเตือนความจำาบนอุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัวทุกคน ในการเพิ่มการเตือน
เข้าไปที่รายการของครอบครัว เปิดแอปเตือนความจำา แตะ รายการของครอบครัว จากนั้นเพิ่มการ
เตือนเข้าไปที่รายการ ดู ทำาความรู้จักเตือนความจำา ที่หน้า 103
แชร์ตำ�แหน่งที่ตั้งของคุณกับสม�ชิกครอบครัว: สมาชิกครอบครัวสามารถแชร์ตำาแหน่งที่ตั้งของ
ตัวเองได้โดยการแตะ การตั้งค่า > iCloud > แชร์ตำาแหน่งที่ตั้งของฉัน (ใต้ขั้นสูง) ในการค้นหา
ตำาแหน่งที่ตั้งของสมาชิกครอบครัว ให้ใช้แอปค้นหาเพื่อนของฉัน (ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store) 
หรือใช้แอปข้อความ (ต้องใช้ iOS 8) สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอปข้อความเพื่อแชร์
หรือดูตำาแหน่งที่ตั้ง ให้ดู แชร์รูปภาพ วิดีโอ ตำาแหน่งของคุณและอื่นๆ ที่หน้า 51
ติดต�มอุปกรณ์ของครอบครัวของคุณ: หากสมาชิกครอบครัวได้เปิดใช้งานแชร์ตำาแหน่งที่ตั้งของ
ฉันใน iCloud คุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาในการหาตำาแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ที่สูญหายได้ เปิดค้นหา 
iPhone ของฉันในอุปกรณ์ของคุณหรือที่ iCloud.com สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ค้นหา iPad 
ของฉัน ที่หน้า 44
ออกจ�กก�รแชร์กันในครอบครัว: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว จากนั้นแตะ ออก
จากการแชร์กันในครอบครัว หากคุณเป็นผู้จัดการ ให้ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว 
แตะชื่อของคุณ จากนั้นแตะ หยุดการแชร์กันในครอบครัว สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ 
support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=th_TH

iCloud Drive
เกี่ยวกับ iCloud Drive
iCloud Drive จะจัดเก็บงานนำาเสนอ สเปรดชีต เอกสาร PDF รูปภาพ และเอกสารประเภทอื่นๆ 
ไว้ใน iCloud เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้จากอุปกรณ์ใดๆ ของคุณที่ตั้งค่าให้ใช้กับ 
iCloud iCloud Drive จะอนุญาตให้แอปของคุณแชร์เอกสารต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถทำางานไฟล์
เดียวกันผ่านแอปได้หลายตัว

iCloud Drive ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่มี iOS 8 คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Yosemite พีซีที่มี 
iCloud สำาหรับ Windows 4.0 หรือใน iCloud.com ในการเข้าถึง iCloud Drive คุณต้องลงชื่อ
เข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID ของคุณ iCloud Drive จะใช้งานได้กับแอปที่รองรับซึ่งรวมถึง 
Pages, Numbers, Keynote, GarageBand และแอปของบริษัทอื่นบางตัว ขีดจำากัดเนื้อที่เก็บ
ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับแผนเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณ

ตั้งค่� iCloud Drive
คุณสามารถตั้งค่า iCloud Drive โดยใช้ผู้ช่วยการตั้งค่า เมื่อคุณติดตั้ง iOS 8 หรือคุณสามารถ
ตั้งค่าในเมนูการตั้งค่าได้ในภายหลัง iCloud Drive เป็นการอัปเกรดให้กับเอกสารและข้อมูล 
เมื่อคุณอัปเกรดเป็น iCloud Drive เอกสารของคุณจะถูกคัดลอกไปยัง iCloud Drive และ
สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ที่ใช้งาน iCloud Drive คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเอกสารที่จัดเก็บอยู่
ใน iCloud Drive บนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ได้จนกว่าจะอัปเกรดอุปกรณ์เหล่านั้นเป็น iOS 8 หรือ 
OS X Yosemite เหมือนกัน สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดไปเป็น iCloud Drive ให้ดู 
http://support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=th_TH
ตั้งค่� iCloud Drive: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > iCloud Drive จากนั้นเปิด iCloud Drive และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

  

http://support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=th_TH
http://support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=th_TH
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การถ่ายโอนไฟล์
มีหลายวิธีในการถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง iPad และคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ iOS ชิ้นอื่น
ก�รถ่�ยโอนไฟล์โดยใช้ iTunes: เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่มาพร้อมกับ
เครื่อง ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPad จากนั้นคลิก แอป ใช้ส่วนการแชร์ไฟล์
เพื่อถ่ายโอนเอกสารระหว่าง iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปที่รองรับการแชร์ไฟล์จะปรากฏใน
รายการแอป ในการลบไฟล์ ให้เลือกไฟล์ในรายการเอกสาร แล้วกดปุ่ม Delete

คุณสามารถดูไฟล์ที่ได้รับเป็นไฟล์แนบในอีเมลบน iPad ได้เช่นกัน

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ AirDrop กับแอปบางตัวได้ ดู AirDrop ที่หน้า 36

ฮอตสปอตส่วนบุคคล
ใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลเพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ iPad ของคุณ (รุ่น Wi-Fi + 
Cellular) คอมพิวเตอร์สามารถแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi บลูทูธ หรือสาย USB ได้ 
อุปกรณ์ iOS อื่นๆ สามารถแชร์การเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi ได้ ฮอตสปอตส่วนบุคคลใช้งานได้เมื่อ 
iPad เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์เท่านั้น

หมายเหตุ:  คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับผู้ให้บริการทุกคน อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้
บริการมือถือของคุณสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ก�รแชร์ก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ จากนั้นแตะ ฮอตสปอตส่วน
บุคคล หากตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้นมา เพื่อตั้งค่าบริการกับผู้ให้บริการของคุณ

หลังจากคุณเปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล อุปกรณ์อื่นๆ จะสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี ดังนี้:
 • Wi-Fi:  บนอุปกรณ์ เลือก iPad ของคุณในรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่มีให้ใช้
 • USB:  เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง ในการตั้งค่า

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

อุปกรณ์ของคุณ ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ:  เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว แถบสีน้ำาเงินจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ iPad ไอคอน
ฮอตสปอตส่วนบุคคล  จะปรากฏในแถบสถานะของอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล
เปลี่ยนรหัสผ�่น Wi-Fi สำ�หรับ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล > รหัสผ่าน Wi-Fi 
จากนั้นป้อนรหัสผ่านอย่างน้อยแปดอักขระ 
จับต�ดูก�รใช้เครือข่�ยข้อมูลโทรศัพท์มือถือของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ ดู การตั้งค่าเซลลู
ลาร์ ที่หน้า 161

AirPlay
ใช้ AirPlay เพื่อสตรีมเพลง รูปภาพ และวิดีโอแบบไร้สายไปยัง Apple TV และอุปกรณ์อื่นที่ใช้งาน 
AirPlay ได้ หากคุณไม่เห็นอุปกรณ์ที่ใช้งาน AirPlay ได้ของคุณเมื่อแตะ , คุณอาจต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
แสดงตัวควบคุม AirPlay: ปัดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 
สตรีมเนื้อห�: แตะ  จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการกระจายเข้าไป
สลับกลับไปที่ iPad: แตะ  จากนั้นเลือก iPad
สะท้อนหน้�จอ iPad บนทีวี: แตะ  เลือก Apple TV จากนั้นแตะ การจำาลอง แถบสีน้ำาเงินปรากฏ
ที่ด้านบนของจอ iPad เมื่อเปิดการจำาลอง AirPlay 
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คุณยังสามารถเชื่อมต่อ iPad กับทีวี โปรเจคเตอร์ หรือจอแสดงผลภายนอก
อื่น ๆ โดยใช้สายหรืออะแดปเตอร์ของ Apple ที่เหมาะสมได้อีกด้วย ดู 
support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=th_TH

AirPrint
ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์แบบไร้สายไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน AirPrint จากแอปต่างๆ เช่น เมล 
รูปภาพ และ Safari แอปหลายแอปที่มีให้ใช้งานได้ใน App Store จะรองรับ AirPrint ด้วยเช่นกัน

iPad และเครื่องพิมพ์ต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint 
ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=th_TH
พิมพ์เอกส�ร: แตะ  หรือ  (ขึ้นอยู่กับแอปที่คุณกำาลังใช้) 
ก�รดูสถ�นะของง�นพิมพ์: คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง จากนั้นแตะ ศูนย์พิมพ์ ป้ายกำากับบนไอคอนจะ
แสดงจำานวนเอกสารที่อยู่ในลำาดับ
ยกเลิกง�นพิมพ์: เลือกงานพิมพ์ใน ศูนย์การพิมพ์ จากนั้น ยกเลิกการพิมพ์

Apple Pay
ใน iPad รุ่นที่มี Touch ID คุณสามารถใช้ Apple Pay เพื่อทำาการชำาระเงินในแอปที่รองรับได้ แอป
เหล่านี้ขายสินค้าและบริการที่จับต้องได้ เช่น เครื่องแต่งกาย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพและความงาม ตั๋ว การจอง และอื่นๆ
ตั้งค่� Apple Pay: ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่านและ Apple Pay จากนั้นป้อนข้อมูลบัตรเครดิตหรือ
เดบิตที่รองรับไม่เกินแปดใบ รายละเอียดการจัดส่งและการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลติดต่อของคุณ 
เมื่อคุณเพิ่มบัตรที่จะใช้กับ Apple Pay ผู้ออกบัตรจะกำาหนดว่าสามารถเพิ่มบัตรของคุณได้หรือไม่ 
และอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำากระบวนการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ:  บัตรเครดิตและเดบิตของสหรัฐอเมริกาจำานวนมากสามารถใช้กับ Apple Pay ได้ 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมี Apple Pay ให้ใช้งานหรือไม่และผู้ออกบัตรในปัจจุบัน ให้ไปที่ 
support.apple.com/kb/HT6288?viewlocale=th_TH

ชำ�ระเงินในแอป: แตะปุ่ม Apple Pay จากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏขึ้น (ตัวอย่างเช่น บัตรที่คุณ
กำาลังใช้ชำาระเงิน อีเมลของคุณ และวิธีการจัดส่ง) ทำาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนที่จะใช้ Touch ID 
หรือรหัสผ่านของคุณเพื่อทำาการชำาระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ 
คุณอาจได้รับการแจ้งที่มีชื่อผู้จำาหน่าย และจำานวนเงินที่อนุญาตสำาหรับสินค้าที่ซื้อ อาจมีการมอบ
รหัสไปรษณีย์ของคุณให้กับผู้จำาหน่ายเพื่อคำานวณภาษีและค่าจัดส่ง อาจมีการมอบข้อมูลการชำาระ
เงิน เช่น ที่อยู่เรียกเก็บเงินและจัดส่ง ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ให้กับผู้จำาหน่ายเมื่อคุณ
ยืนยันการชำาระเงินด้วย Touch ID หรือรหัสผ่าน
ดูกิจกรรม Apple Pay: กิจกรรม Apple Pay ของคุณจะปรากฏในใบแจ้งยอดที่คุณได้รับจากผู้ออก
บัตรของคุณ คุณยังอาจดูกิจกรรม Apple Pay ในบัตรเครดิตที่รองรับได้โดยการไปที่ การตั้งค่า > 
Passbook และ Apple Pay
ระงับและเอ�บัตรออก: คุณมีตัวเลือกหลายทางในการเอาบัตรออกหรือระงับการใช้งานบัตรเครดิต
หรือเดบิต ในการเอาบัตรเครดิตหรือเดบิตออกจาก Apple Pay ให้ไปที่ การตั้งค่า > Passbook 
และ Apple Pay แตะบัตรเครดิตหรือเดบิตที่มีอยู่ จากนั้นเลื่อนไปที่ด้านล่างสุดแล้วแตะ เอาออก 
หาก iPad ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย และคุณได้เปิดใช้งานแอปค้นหา iPad ของฉันไว้ คุณ
สามารถใช้แอปนั้นเพื่อช่วยเหลือในการค้นหาและรักษาความปลอดภัยของ iPad ของคุณได้ รวม
ถึงการระงับการใช้งานบัตรเครดิตและเดบิตที่ใช้สำาหรับ Apple Pay หรือเอาบัตรเหล่านั้นออก ดู 
ค้นหา iPad ของฉัน ที่หน้า 44  คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณที่ iCloud.com แล้วเอาบัตร
ของคุณออกได้ใน การตั้งค่า > อุปกรณ์ของฉัน คุณยังสามารถโทรหาผู้ออกบัตรของคุณได้อีกด้วย

  

http://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=th_TH
http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=th_TH
http://support.apple.com/kb/HT6288?viewlocale=th_TH
https://www.icloud.com
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อุปกรณ์บลูทูธ
คุณสามารถใช้อุปกรณ์บลูทูธกับ iPad ได้ เช่น หูฟังสเตอริโอ หรือ
แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple สำาหรับโปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ ให้ไปที่ 
http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=th_TH

คำาเตือน:  สำาหรับข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยินและการหลีกเลี่ยง
สิ่งรบกวนสมาธิซึ่งอาจนำาไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายได้ ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ ที่
หน้า 153

หมายเหตุ:  การใช้อุปกรณ์เสริมบางตัวกับ iPad อาจเกิดผลกระทบกับประสิทธิภาพการใช้งานแบบ
ไร้สายได้ อุปกรณ์เสริมของ iPhone และ iPod touch บางอย่างเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานกับ 
iPad ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ การเปิดโหมดเครื่องบินอาจกำาจัดการรบกวนของเสียงระหว่าง 
iPad และอุปกรณ์เสริมได้ การปรับแนวหรือย้าย iPad และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่อาจปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สายได้
เปิดหรือปิดบลูทูธ: ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดบลูทูธ  ได้ใน ศูนย์ควบคุม 
อีกด้วย 
เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ: แตะอุปกรณ์ในรายการอุปกรณ์ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏ
บนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจับ
คู่บลูทูธ สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Appleให้ดูที่ การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ 
Apple ที่หน้า 30

iPad ต้องอยู่ในช่วงระยะ 33 ฟุต (10 เมตร) จากอุปกรณ์บลูทูธ
ส่งสัญญ�ณเสียงออกกลับไปที่ iPad: ปิดหรือยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ ปิดบลูทูธใน การตั้งค่า > บลู
ทูธ หรือใช้ AirPlay  เพื่อสลับเสียงออกไปดังที่ iPad ดู AirPlay ที่หน้า 39 หากอุปกรณ์บลูทูธ
อยู่นอกระยะ เสียงออกจะกลับไปดังที่ iPad
เลิกจับคู่อุปกรณ์: ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แตะ  ถัดจากอุปกรณ์ จากนั้นแตะ เลิกจำาอุปกรณ์นี้ 
หากคุณไม่เห็นรายการอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่

การจำากัด
คุณสามารถตั้งค่าการจำากัดสำาหรับแอปบางตัว และสำาหรับเนื้อหาที่ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครอง
สามารถจำากัดเพลงที่ไม่เหมาะสมไม่ให้ปรากฏในเพลย์ลิสต์ หรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
บางอัน ใช้การจำากัดเพื่อป้องกันการใช้แอปบางแอป การติดตั้งแอป หรือเปลี่ยนบัญชีหรือการจำากัด
ความดังเสียง
เปิดก�รจำ�กัด: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำากัด จากนั้นแตะ เปิดใช้งานการจำากัด โปรแกรมจะ
ขอให้คุณกำาหนดรหัสผ่านการจำากัดที่จำาเป็นในการเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณทำา รหัสผ่านนี้อาจแตกต่าง
จากรหัสผ่านสำาหรับปลดล็อก iPad:
ข้อสำาคัญ:  หากคุณลืมรหัสผ่านการจำากัดของคุณ คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPad ดู การกู้คืน 
iPad ที่หน้า 160

  

http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=th_TH


 บท 3    ข้อมูลพื้นฐาน 42

ความเป็นส่วนตัว
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทำาให้คุณดูและควบคุมได้ว่าแอปและบริการระบบใดบ้างที่สามารถเข้าถึง
บริการหาตำาแหน่งที่ตั้ง และเข้าถึงรายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำา และรูปภาพ

บริการหาตำาแหน่งที่ตั้งทำาให้แอปเกี่ยวกับตำาแหน่ง เช่น เตือนความจำา แผนที่ และกล้อง เก็บ
รวบรวมและใช้ข้อมูลที่ระบุตำาแหน่งของคุณได้ ตำาแหน่งโดยประมาณของคุณจะกำาหนดโดยใช้
ข้อมูลที่มีจากเครือข่าย Wi-Fi ท้องถิ่น หากคุณเปิด Wi-Fi ไว้ ข้อมูลตำาแหน่งที่ Apple รวบรวม
ไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถระบุถึงตัวคุณโดยตรง เมื่อแอปกำาลังใช้งานบริการหา
ตำาแหน่งที่ตั้ง  จะปรากฏขึ้นมาในแถบเมนู
ก�รเปิดหรือปิดบริก�รห�ที่ตั้ง: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง คุณสามารถ
ปิดสำาหรับแอปหรือบริการบางตัวหรือทั้งหมดได้ หากคุณปิดบริการหาตำาแหน่งที่ตั้ง คุณจะได้รับแจ้ง
ให้เปิดใช้อีกครั้งเมื่อแอปหรือบริการพยายามจะใช้คุณสมบัตินี้ในครั้งต่อไป
ก�รปิดบริก�รห�ที่ตั้งสำ�หรับบริก�รระบบ: บริการหลายอย่างจากระบบ เช่น การเลือกรับโฆษณา 
จะใช้บริการหาตำาแหน่งที่ตั้ง ในการดูสถานะของบริการเหล่านั้น ให้เปิดหรือปิดบริการ หรือแสดง 

 ในแถบสถานะเมื่อบริการเหล่านี้ใช้ตำาแหน่งที่ตั้งของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > 
บริการหาที่ตั้ง > บริการระบบ
ก�รปิดก�รเข�้ถึงข้อมูลส่วนตัว: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว คุณสามารถดูได้ว่าแอปและ
คุณสมบัติใดร้องขอและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้:
 • แอปรายชื่อ
 • ปฏิทิน
 • เตือนความจำา
 • รูปภาพ
 • การแชร์ผ่านบลูทูธ
 • ไมโครโฟน 
 • กล้อง 
 • HomeKit 
 • กิจกรรมเคลื่อนไหว 
 • Twitter
 • Facebook

คุณสามารถปิดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ของแอปแต่ละตัวได้ ทบทวนข้อ
ตกลงต่างๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำาหรับแอปของบริษัทอื่นๆ แต่ละ
บริษัท เพื่อทำาความเข้าใจวิธีการที่แอปใช้ข้อมูลที่ร้องขอ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู 
support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=th_TH&locale=th_TH

ความปลอดภัย
คุณสมบัติความปลอดภัยช่วยป้องกันข้อมูลบน iPad ของคุณไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้

ก�รใช้รหัสผ่�นกับก�รปกป้องข้อมูล
เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น คุณสามารถตั้งรหัสผ่านที่ต้องป้อนทุกครั้งที่คุณเปิดหรือปลุก iPad
ตั้งรหัสผ่�น: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPad รุ่นที่มี Touch ID) หรือไปที่ การตั้ง
ค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่นๆ) จากนั้นตั้งรหัสผ่าน 4 หลัก

การตั้งรหัสผ่านจะเปิดการปกป้องข้อมูล โดยใช้รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจเพื่อเข้ารหัสข้อความ เมล 
และสิ่งที่แนบที่เก็บไว้ใน iPad โดยใช้การเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 256 บิต (แอปอื่นๆ ยังอาจใช้
การปกป้องข้อมูล)

  

http://support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=th_TH
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เพิ่มคว�มปลอดภัย: ให้ปิดรหัสผ่านธรรมดาและใช้รหัสผ่านที่ยาวขึ้น ในการป้อนรหัสผ่านที่เป็นรหัส
แบบรวมของหมายเลขและตัวอักษร ให้คุณใช้แป้นพิมพ์ หากคุณต้องการปลดล็อก iPad โดยใช้แป้น
ตัวเลข ให้ตั้งค่ารหัสผ่านที่ยาวขึ้นโดยใช้ตัวเลขอย่างเดียว
เพิ่มล�ยนิ้วมือและตั้งค�่ตัวเลือกสำ�หรับเซ็นเซอร์ Touch ID: (iPad รุ่นที่มี Touch ID) ไปที่ การ
ตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน ดู Touch ID ทางด้านล่าง
อนุญ�ตก�รเข้�ถึงคุณสมบัติเมื่อ iPad ล็อกอยู่: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPad 
รุ่นที่มี Touch ID) หรือไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่น ๆ) คุณสมบัติที่ไม่จำาเป็นรวมถึง:
 • วันนี้ (ดูที่ ศูนย์การแจ้ง ที่หน้า 34)
 • มุมมองการแจ้ง (ดูที่ ศูนย์การแจ้ง ที่หน้า 34)
 • Siri (หากเปิดใช้งานอยู่ ให้ดูที่ การตั้งค่า Siri ที่หน้า 48)
อนุญ�ตก�รเข้�ถึงศูนย์ควบคุมเมื่อ iPad ล็อกอยู่: ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม ดู ศูนย์ควบคุม ที่
หน้า 33
ลบข้อมูลหลังจ�กใส่รหัสผ�่นผิดเป็นครั้งที่สิบ: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPad รุ่น
ที่มี Touch ID) หรือไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่นๆ) จากนั้นแตะ ลบข้อมูล หลังจากป้อนรหัส
ผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต และข้อมูลและสื่อทั้งหมดของคุณจะถูกลบ โดยการ
ลบกุญแจเข้ารหัสข้อมูลออก

หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPad ดู การกู้คืน iPad ที่หน้า 160

Touch ID
ใน iPad รุ่นที่มี Touch ID คุณสามารถปลดล็อก iPad ได้โดยการวางนิ้วบนปุ่มโฮม Touch ID ยัง
ทำาให้คุณสามารถ:
 • ใช้รหัสผ่าน Apple ID ของคุณเพื่อทำาการซื้อใน iTunes Store, App Store หรือ  

iBooks Store
 • มอบข้อมูลบัตรเครดิตและเดบิต ที่อยู่เรียกเก็บเงินและจัดส่ง และข้อมูลติดต่อ เมื่อทำาการชำาระเงิน

ในแอปที่เสนอ Apple Pay เป็นวิธีการชำาระเงิน
ตั้งค่�เซ็นเซอร์ Touch ID: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน ตั้งค่าว่าคุณต้องการใช้ลาย
นิ้วมือเพื่อปลดล็อก iPad และเพื่อซื้อสินค้าหรือไม่ แตะ เพิ่มลายนิ้วมือ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอน
แนะนำาที่ปรากฏบนหน้าจอ คุณสามารถเพิ่มลายนิ้วมือมากกว่าหนึ่งอัน (ตัวอย่างเช่น นิ้วโป้งและนิ้วชี้
ของคุณหรือของคู่สมรสของคุณ)

หมายเหตุ:  หากคุณปิด iPad หลังจากตั้งค่าเซนเซอร์ Touch ID คุณจะถูกขอให้เปิด iPad ขึ้นอีก
ครั้งและทำาการปลดล็อกเป็นครั้งแรก คุณยังจะถูกถามรหัสผ่าน Apple ID ในการซื้อครั้งแรกที่คุณ
ทำาใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store อีกด้วย
ลบล�ยนิ้วมือ: แตะ ลายนิ้วมือ จากนั้นแตะ ลบลายนิ้วมือ หากคุณมีมากกว่าหนึ่งลายนิ้วมือ ให้วาง
นิ้วบนปุ่มโฮมเพื่อค้นหาว่าเป็นลายนิ้วมือใด
ตั้งชื่อล�ยนิ้วมือ: แตะลายนิ้วมือ จากนั้นใส่ชื่อ เช่น "นิ้วโป้ง"
ใช้เซนเซอร์ Touch ID ของคุณเพื่อทำ�ก�รชำ�ระเงินใน iTunes Store, App Store หรือ 
iBooks Store: เมื่อซื้อมาจาก iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store แล้ว ให้ปฏิบัติ
ตามพร้อมท์เพื่อเปิดใช้งานรายการซื้อด้วยลายนิ้วมือของคุณ หรือไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และ
รหัสผ่าน แล้วเปิด iTunes Store และ App Store 
ใช้ Touch ID เพื่อทำ�ก�รชำ�ระเงินในแอปที่รองรับ Apple Pay: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และ
รหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Apple Pay กับ Touch ID ของคุณแล้ว สำาหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Apple Pay ที่หน้า 40
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พวงกุญแจ iCloud
พวงกุญแจ iCloud จะทำาให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในเว็บไซต์ Safari ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลเครือ
ข่าย Wi-Fi อัปเดตอยู่เสมอ พวงกุญแจ iCloud จะทำางานในอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตของคุณทั้งหมด 
(iOS 7 ขึ้นไป) และคอมพิวเตอร์ Mac (OS X Mavericks ขึ้นไป)

พวงกุญแจ iCloud ใช้งานได้กับตัวสร้างรหัสผ่านของ Safari และป้อนอัตโนมัติ เมื่อคุณตั้งค่าบัญชี
ใหม่ ตัวสร้างรหัสผ่านของ Safari จะแนะนำารหัสผ่านที่เป็นเอกลักษณ์และคาดเดายาก คุณสามารถ
ใช้การป้อนอัตโนมัติเพื่อให้ iPad ป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้ ซึ่งจะทำาให้การเข้าสู่
ระบบง่ายดาย ดู การกรอกฟอร์ม ที่หน้า 62

หมายเหตุ:  บางเว็บไซต์ไม่รองรับป้อนอัตโนมัติ

พวงกุญแจ iCloud รักษาความปลอดภัยโดยใช้การเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 256 บิต ในระหว่าง
การจัดเก็บและการส่งถ่ายข้อมูล และไม่สามารถอ่านได้โดย Apple 
ตั้งค่�พวงกุญแจ iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > พวงกุญแจ เปิด พวงกุญแจ iCloud จาก
นั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ หากคุณตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ไว้ในอุปกรณ์อื่นๆ คุณจำาเป็น
ต้องอนุมัติการใช้พวงกุญแจ iCloud จากอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้น หรือใช้รหัสรักษา
ความปลอดภัยของ iCloud ของคุณ

ข้อสำาคัญ:  รหัสความปลอดภัยของ iCloud ของคุณไม่สามารถเรียกใช้ได้โดย Apple หากคุณลืม
รหัสรักษาความปลอดภัยของคุณ คุณจะต้องเริ่มใหม่และตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ของคุณอีกครั้ง:
ตั้งค่�ก�รป้อนอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้เปิดชื่อและรหัสผ่านและบัตรเครดิต (รายการเหล่านั้นจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น) ในการ
เพิ่มข้อมูลบัตรเครดิต ให้แตะ บัตรเครดิตที่บันทึก
รหัสรักษาความปลอดภัยสำาหรับบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกบันทึกไว้ คุณต้องป้อนด้วยตัวเอง

ในการป้อนชื่อ รหัสผ่าน หรือข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติในไซต์ที่รองรับ ให้แตะที่ช่องข้อความ 
จากนั้นแตะ ป้อนอัตโนมัติ 

ในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ ให้ตั้งรหัสผ่านหากคุณเปิดพวงกุญแจและการป้อนอัตโนมัติ 
iCloud ไว้

จำ�กัดก�รติดต�มโฆษณ�
ก�รจำ�กัดหรือรีเซ็ตก�รต�มรอยโฆษณ�: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การโฆษณา เปิด 
จำากัดการตามรอยโฆษณา เพื่อป้องกันแอปไม่ให้เข้าถึงตัวระบุการโฆษณาของ iPad ของคุณ สำาหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะ เกี่ยวกับการโฆษณาและความเป็นส่วนตัว

ค้นห� iPad ของฉัน
ค้นหา iPad ของฉันสามารถช่วยคุณระบุตำาแหน่งและรักษาความปลอดภัย iPad ของคุณ
โดยใช้แอปฯ ค้นหา iPhone ของฉัน ฟรี (มีให้ดาวน์โหลดทาง App Store) บน iPad, 
iPhone หรือ iPod touch อีกเครื่อง หรือใช้เบราว์เซอร์เว็บของ Mac หรือ PC ที่ลงชื่อเข้า
ใช้ www.icloud.com/find ค้นหา iPhone ของฉัน มีระบบล็อกไม่ให้เปิดใช้งาน ซึ่งได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถใช้ iPad ของคุณได้หากคุณทำาเครื่องหาย Apple ID 
และรหัสผ่านของคุณต้องใช้เพื่อปิด ค้นหา iPad ของฉัน หรือเพื่อล้างข้อมูลและเปิดใช้งาน iPad 
ของคุณใหม่
เปิดค้นห� iPad ของฉัน: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ค้นหา iPad ของฉัน

ข้อสำาคัญ:  ในการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณต้องเปิด ค้นหา iPad ของฉัน ก่อน ที่ iPad ของคุณจะ
สูญหาย และ iPad จะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้คุณสามารถระบุตำาแหน่งและป้องกัน
อุปกรณ์ได้ โดย iPad จะส่งตำาแหน่งที่ตั้งล่าสุดก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดเมื่อเปิด ส่งตำาแหน่งที่ตั้ง
ล่าสุด ไว้ใน การตั้งค่า
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ใช้ ค้นห� iPhone ของฉัน: เปิดแอปค้นหา iPhone ของฉัน ในอุปกรณ์ iOS หรือไปที่ 
www.icloud.com/find ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ
 • การเล่นเสียง:  ส่งเสียงเตือนแบบดังสุดเป็นเวลาสองนาที แม้ว่าจะตั้งค่าความดังเป็นแบบปิดเสียง

ก็ตาม
 • โหมดสูญหาย:  คุณสามารถล็อก iPad ที่สูญหายของคุณด้วยรหัสผ่านโดยทันทีและสามารถส่ง

ข้อความที่ใช้แสดงหมายเลขที่ติดต่อได้ นอกจากนั้น iPad ยังจะติดตามและรายงานตำาแหน่ง เพื่อ
ที่คุณจะได้เห็นว่าเครื่องของคุณอยู่ในตำาแหน่งใดเมื่อคุณค้นหาโดยใช้แอปค้นหา iPhone ของฉัน
อีกด้วย โหมดสูญหายยังจะระงับการใช้งานบัตรเครดิตและเดบิตของคุณที่ใช้สำาหรับ Apple Pay 
อีกด้วย (iPad รุ่นที่มี Touch ID) ดู Apple Pay ที่หน้า 40

 • การลบข้อมูล iPad:  ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณโดยการลบข้อมูลและสื่อทั้งหมดบน 
iPad ของคุณ และคืนค่า iPad เป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน ลบข้อมูล iPad ยังจะเอาบัตร
เครดิตและเดบิตของคุณที่ใช้สำาหรับ Apple Pay ออกอีกด้วย (iPad รุ่นที่มี Touch ID) ดู 
Apple Pay ที่หน้า 40

หมายเหตุ:  ก่อนที่คุณจะขายหรือยก iPad ของคุณให้คนอื่น คุณควรล้างข้อมูลอย่างสมบูรณ์เพื่อเอา
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดออกและปิด ค้นหา iPad ของฉัน เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของคนต่อไป
สามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ได้ตามปกติ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลและการตั้ง
ค่าทั้งหมด ดู ขายหรือยก iPad ให้คนอื่น ที่หน้า 161

การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่
iPad จะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ที่อยู่ภายใน สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 
ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้ดู www.apple.com/th/batteries/

คำาเตือน:  สำาหรับข้อมูลสำาคัญด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จ iPad ให้ดู 
ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ ที่หน้า 153

ก�รช�ร์จแบตเตอรี่: วิธีการที่ดีที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่ iPad คือการเชื่อมต่อ iPad กับเต้ารับ
ไฟฟ้าโดยใช้สายและอะแดปเตอร์จ่ายไฟ USB ที่ให้มากับเครื่อง 

หมายเหตุ:  การเสียบ iPad กับเต้ารับไฟฟ้าจะเริ่มต้นการสำารองข้อมูล iCloud หรือการเชื่อม
ข้อมูลไร้สายของ iTunes: ดูที่ การสำารองข้อมูล iPad ที่หน้า 159 และ การเชื่อมข้อมูลกับ 
iTunes ที่หน้า 19

นอกจากนี้ iPad อาจชาร์จได้ช้าเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องกับพอร์ต USB 2.0 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ 
หาก Mac หรือพีซีของคุณไม่มีพลังงานเพียงพอให้ iPad ชาร์จ ข้อความ “ไม่ได้ชาร์จอยู่” จะปรากฏ
ในแถบสถานะ 

ข้อสำาคัญ:  แบตเตอรี่ iPad อาจหมดลงแทนที่จะได้รับการชาร์จหาก iPad เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ที่ปิดไว้หรืออยู่ในโหมดพักหรือโหมดสแตนด์บาย เชื่อมต่อกับฮับ USB หรือกับพอร์ต USB บนแป้น
พิมพ์
ดูสัดส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้ในแต่ละแอป: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน จากนั้นแตะ การใช้
งานแบตเตอรี่
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ไอคอนแบตเตอรี่ตรงมุมขวาบนของแถบสถานะจะแสดงระดับหรือสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่

ก�รแสดงเปอร์เซ็นต์ของก�รช�ร์จแบตเตอรี่: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน แล้วเปิด
เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

ข้อสำาคัญ:  หาก iPad มีพลังงานไฟน้อยมาก เครื่องอาจแสดงรูปภาพแบตเตอรี่ที่ใช้เกือบหมด ซึ่ง
บ่งบอกว่าต้องชาร์จ iPad ถึงยี่สิบนาทีก่อนที่คุณจะใช้เครื่องได้ หาก iPad มีพลังงานไฟน้อยอย่าง
ยิ่ง อาจไม่มีรูปภาพใด ๆ ขึ้นที่จอแสดงผลเป็นเวลานานกว่าสองนาที ก่อนที่รูปภาพแสดงพลังงาน
แบตเตอรี่ต่ำาจะปรากฏขึ้น

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีจำานวนการชาร์จที่จำากัด ซึ่งในท้ายที่สุดก็ต้องทำาการเปลี่ยนใหม่ 
แบตเตอรี่ของ iPad ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ ควรให้ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
ทำาการเปลี่ยนเท่านั้น ดูที่ www.apple.com/th/batteries/

การเดินทางไปกับ iPad
สายการบินบางแห่งยอมคุณเปิด iPad ของคุณได้หากคุณสลับเป็นโหมดเครื่องบิน Wi-Fi และบลู
ทูธจะถูกปิดใช้งาน คุณจึงไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย FaceTime หรือใช้คุณสมบัติที่ต้องใช้การ
สื่อสารแบบไร้สายได้ แต่คุณสามารถฟังเพลง เล่นเกม ดูวิดีโอ หรือใช้แอปอื่น ๆ ที่ไม่ต้องใช้การเข้า
ถึงอินเทอร์เน็ตได้ หากสายการบินอนุญาต คุณสามารถเปิด Wi-Fi หรือบลูทูธเพื่อเปิดใช้งานบริการ
เหล่านั้นได้ แม้กระทั่งในระหว่างใช้งานโหมดเครื่องบิน 
เปิดโหมดเครื่องบิน: ปัดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  คุณยัง
สามารถเปิดหรือปิดโหมดเครื่องบินได้ใน การตั้งค่า เมื่อเปิดโหมดเครื่องบินอยู่  จะปรากฏใน
แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ 

คุณยังสามารถเปิดหรือปิด Wi-Fi และบลูทูธได้ใน ศูนย์ควบคุม ดู ศูนย์ควบคุม ที่หน้า 33

เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ คุณอาจสามารถลงทะเบียนบริการเซลลูลาร์กับผู้ให้บริการในประเทศ
นั้นได้จาก iPad ของคุณโดยตรง (มีให้ใช้งานใน iPad รุ่นที่มีเซลลูลาร์และ Touch ID) สำาหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การลงทะเบียนบริการเซลลูลาร์ ที่หน้า 14
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การใช้ Siri
Siri (iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) ทำาให้คุณสามารถพูดกับ iPad เพื่อส่งข้อความ กำาหนดเวลาการประชุม 
โทรด้วย FaceTime และอีกมากมาย Siri เข้าใจการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นคุณจึงไม่จำาเป็น
ต้องเรียนรู้คำาสั่งเฉพาะหรือคำาสำาคัญต่างๆ ถาม Siri เรื่องอะไรก็ได้ ตั้งแต่ “จับเวลาถอยหลัง 3 
นาที” ไปจนถึง “หนังอะไรที่จะฉายคืนนี้” เปิดแอปแล้วเปิดหรือปิดคุณสมบัติต่างๆ เช่น โหมดเครื่อง
บิน บลูทูธ ห้ามรบกวน และ VoiceOver Siri ยอดเยี่ยมสำาหรับการอัปเดตคุณกับข้อมูลกีฬาล่าสุด 
ช่วยคุณตัดสินใจเลือกร้านอาหาร และค้นหารายการใน iTunes Store หรือ แอปใน App Store 
เพื่อซื้อ

หมายเหตุ:  ในการใช้ Siri เครื่อง iPad จำาเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดู การเชื่อมต่อกับ 
Wi-Fi ที่หน้า 15 อาจคิดค่าบริการเซลลูลาร์
เรียกใช้ Siri: กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงบิ๊ปของ Siri จากนั้นพูดคำาขอของคุณ
ควบคุมเวล�ที่ Siri ฟัง: แทนที่จะปล่อยให้ Siri สังเกตเองโดยอัตโนมัติเวลาที่คุณหยุดพูด คุณ
สามารถกดปุ่มโฮมค้างไว้ในขณะที่พูดและปล่อยปุ่มเมื่อพูดจบ
หวัดดี สิริ เมื่อ iPad ที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ (หรือหากคุณได้เริ่มการสนทนากับ Siri แล้ว) 
คุณสามารถใช้ Siri โดยไม่ต้องแม้แต่กดปุ่มโฮม เพียงพูดว่า “หวัดดี สิริ” จากนั้นพูดคำาขอของคุณ 
ในการเปิดหรือปิดด้วยหวัดดี สิริ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > อนุญาต “หวัดดี สิริ”

หากคุณใช้ชุดหูฟังคุณสามารถใช้ปุ่มตรงกลางแทนที่ปุ่มโฮมได้

แตะเพื่อพูดกับ Siri

การตอบสนองจาก Siri

คุณมักจะสามารถแตะ
เพื่อดูข้อมูลเสริมได้หรือมี
การกระทำต่อไป

สำาหรับตัวอย่างในการถาม ให้ถาม Siri ว่า “ทำาอะไรได้บ้าง” หรือแตะ 

ขึ้นอยู่กับคำาขอของคุณ หน้าจอตอบสนองจาก Siri มักจะรวมข้อมูลหรือภาพถ่ายที่คุณแตะเพื่อดูราย
ละเอียดเพิ่มเติม หรือเพื่อแสดงการกระทำาอื่นบางอย่าง เช่น การค้นหาเว็บหรือเปิดแอปที่เกี่ยวข้อง 
ก�รเปลี่ยนเสียงเพศของ Siri: ไปที่่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri (อาจไม่มีให้ใช้งานได้ครบทุกพื้นที่) 
ปรับคว�มดังเสียงของ Siri: ใช้ปุ่มความดังเสียงขณะที่คุณกำาลังโต้ตอบกับ Siri

Siri
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Siri และแอป
Siri ใช้งานได้กับแอปจำานวนมากใน iPad รวมถึง FaceTime ข้อความ แผนที่ นาฬิกา ปฏิทิน และ
อีกมาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดสิ่งต่างๆ ได้ เช่น:
 • “FaceTime แม่”
 • “ฉันมีข้อความใหม่จาก Rick ไหม”
 • “น้ำามันรถฉันจะหมด”
 • “ตั้งนาฬิกาปลุก 8 โมงเช้า”
 • “ยกเลิกนัดหมายทั้งหมดในวันศุกร์”

ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถใช้ Siri กับแอปต่างๆ จะปรากฏตลอดคู่มือนี้

การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ
หากคุณบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณเอง รวมถึงเรื่องราวต่างๆ เช่น บ้านและที่อยู่ที่ทำางานของคุณ รวม
ถึงความสัมพันธ์ของคุณ คุณจะสามารถรับบริการส่วนบุคคลได้ เช่น “เตือนฉันให้โทรหาภรรยา เมื่อ
ถึงบ้าน”
บอก Siri ว�่คุณเป็นใคร: กรอกการ์ดผู้ติดต่อของคุณในรายชื่อ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > 
Siri > ข้อมูลของฉัน จากนั้นแตะการ์ดผู้ติดต่อของคุณ

ในการทำาให้ Siri รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณ ให้พูดบางสิ่ง เช่น “ภรรยาของฉันคือ Emily 
Parker”

หมายเหตุ:  Siri ใช้บริการที่ตั้งเมื่อคำาขอของคุณต้องการรู้ตำาแหน่งของคุณ ดู ความเป็นส่วนตัว ที่
หน้า 42

การทำาการแก้ไข
หาก Siri ไม่ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง คุณสามารถแตะเพื่อแก้ไขคำาขอของคุณ

แตะไอคอนเพื่อเริ่มกาแตะไอคอนเพื่อเริ่มกา

หรือแตะ  อีกครั้ง จากนั้นแก้ไขคำาขอของคุณให้ชัดเจนด้วยคำาพูด 
ต้องก�รยกเลิกคำ�สั่งสุดท�้ยหรือไม่ พูดว่า “ยกเลิก” แตะไอคอน Siri หรือกดปุ่มโฮม

การตั้งค่า Siri
ในการตั้งค่าตัวเลือกสำาหรับ Siri ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri ตัวเลือกต่างๆ ประกอบด้วย:
 • เปิดหรือปิด Siri
 • การเปิดหรือปิด “หวัดดี สิริ”
 • ภาษา
 • เพศของเสียง (อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่)
 • ผลป้อนกลับเสียง
 • การ์ดข้อมูลของฉัน
ป้องกันก�รเข้�ถึง Siri เมื่อ iPad ล็อกอยู่: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPad รุ่นที่มี 
Touch ID) หรือไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่น ๆ) คุณยังสามารถปิดใช้งาน Siri โดยการเปิด
การควบคุม ดู การจำากัด ที่หน้า 41
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บริการ iMessage
คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษรผ่าน Wi-Fi ถึงผู้อื่นได้โดยใช้ iOS 5 ขึ้นไป หรือ OS X Mountain 
Lion ขึ้นไป ด้วยแอปข้อความและคุณสมบัติที่ติดตั้งมาใน iMessage ข้อความสามารถรวมถึง
รูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่นๆ ได้ คุณสามารถดูขณะที่ผู้อื่นกำาลังพิมพ์ และช่วยให้พวกเขารู้เมื่อคุณได้
อ่านข้อความเหล่านั้นแล้ว หากคุณลงชื่อเข้า iMessage โดยใช้ Apple ID เดียวกับในอุปกรณ์ iOS 
หรือ Mac (OS X Mavericks ขึ้นไป) คุณสามารถเริ่มต้นสนทนาบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งและสนทนา
ต่อในอีกเครื่องหนึ่งได้ สำาหรับการรักษาความปลอดภัย ข้อความของ iMessage จะถูกเข้ารหัสไว้
ก่อนที่จะถูกส่ง

ด้วยคุณสมบัติการดำาเนินการต่อ (iOS 8 ขึ้นไป) คุณยังสามารถส่งและรับข้อความ SMS และ MMS 
ใน iPad ของคุณได้อีกด้วย โดยจะส่งต่อผ่าน iPhone ของคุณ ทั้ง iPad และ iPhone ของคุณต้อง
ลงชื่อเข้าใช้ iMessage ด้วย Apple ID เดียวกัน ค่าบริการอาจคิดจากบริการข้อความตัวอักษร
สำาหรับ iPhone ของคุณ ดู เกี่ยวกับคุณสมบัติการดำาเนินการต่อ ที่หน้า 25
ลงชื่อเข้�สู่ iMessage: ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ จากนั้นเปิด iMessage

คำาเตือน:  สำาหรับข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิ ที่สามารถนำาไปสู่
สถานการณ์อันตราย ให้ดูที่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ ที่หน้า 153

หมายเหตุ:  ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของข้อมูลเซลลูลาร์อาจใช้กับคุณ และกับผู้ใช้ 
iPhone และ iPad ซึ่งคุณแลกเปลี่ยนข้อความด้วยผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์

ข้อคว�ม
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การส่งและรับข้อความ
แตะปุ่มเขียน 
เพื่อสร้างการสนทนาใหม่
แตะปุ่มเขียน 
เพื่อสร้างการสนทนาใหม่

ส่งรูปภาพหรือวิดีโอส่งรูปภาพหรือวิดีโอ

รับข้อมูล โทรออกหรือ
โทรแบบ FaceTime 
แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ 
หรือเงียบเสียงการแจ้ง

รับข้อมูล โทรออกหรือ
โทรแบบ FaceTime 
แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ 
หรือเงียบเสียงการแจ้ง

ใส่เสียงของคุณลงในบทสนทนาใส่เสียงของคุณลงในบทสนทนา

สีน้ำเงินจะระบุถึงบทสนทนา
ของ iMessage
สีน้ำเงินจะระบุถึงบทสนทนา
ของ iMessage

เริ่มก�รสนทน�: แตะ  จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือแตะ  จากนั้นเลือก
ผู้ติดต่อ คุณยังสามารถเริ่มการสนทนาโดยแตะที่หมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ ปฏิทิน หรือ Safari 
หรือจากรายชื่อล่าสุดในหน้าจอมัลติทาสก์

หมายเหตุ:  การเตือน  จะปรากฏหากไม่สามารถส่งข้อความได้ แตะการเตือนในบทสนทนาเพื่อ
ลองส่งข้อความนั้นอีกครั้ง 
ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:
 • “ส่งข้อความถึง Emily บอกว่า แล้วพรุ้งนี้ล่ะ”
 • “อ่านข้อความของฉัน”
 • “อ่านข้อความล่าสุดจาก Bob”
 • “ตอบกลับว่า นั่นเป็นข่าวดี”
สนทน�ต่อ: แตะการสนทนาในรายการข้อความ
ซ่อนแป้นพิมพ์: แตะ  ตรงมุมขวาล่าง
ก�รใช้อักขระรูปภ�พ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ต่างๆ > เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ 
จากนั้นแตะ อิโมจิ เพื่อทำาให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ จากนั้น ระหว่างที่กำาลังป้อนข้อความ ให้แตะ  
เพื่อใช้แป้นพิมพ์ อิโมจิ ดู วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ ที่หน้า 152
แตะเพื่อพูด: แตะ  ค้างไว้เพื่อบันทึกข้อความ จากนั้นปัดขึ้นเพื่อส่ง ในการลบ กวาดนิ้วไปทางซ้าย
ในการประหยัดที่ว่าง แตะเพื่อพูด เสียงข้อความที่คุณได้รับจะถูกลบอัตโนมัติหลังจากฟังครบ
สองนาที นอกเสียจากว่าคุณแตะ เก็บ ในการเก็บข้อความเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่การตั้ง
ค่า > ข้อความ > หมดอายุ (ใต้ข้อความเสียง) จากนั้นแตะ เก็บตลอด 
ดูเวล�ที่ส่งหรือรับข้อคว�ม: ลากฟองคำาพูดใดๆ ไปทางซ้าย
ก�รดูข้อมูลร�ยชื่อของบุคคล: ในบทสนทนา แตะ รายละเอียด จากนั้นแตะ  แตะที่รายการข้อมูล
เพื่อแสดงการกระทำา เช่น โทรออกแบบ FaceTime 
ส่งข้อคว�มให้กับกลุ่ม: แตะ  จากนั้นป้อนผู้รับหลายๆ คน 
ตั้งชื่อให้กลุ่ม: ในระหว่างที่ดูบทสนทนา แตะ รายละเอียด แล้วลากลง จากนั้นป้อนชื่อในบรรทัดชื่อ
เรื่อง
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เพิ่มผู้คนเข�้สู่กลุ่ม: แตะ ช่อง ถึง จากนั้น แตะ เพิ่มรายชื่อ
ออกจ�กกลุ่ม: แตะ รายละเอียด จากนั้น แตะ ออกจากการสนทนานี้
ทำ�ให้เงียบ: แตะ รายละเอียด จากนั้น เปิดใช้ ห้ามรบกวน เพื่อเงียบเสียงการแจ้งสำาหรับการสนทนา
ปิดกั้นข้อคว�มที่ไม่ต้องก�ร: บนการ์ดรายชื่อ ให้แตะปิดกั้นผู้เรียกเข้านี้ คุณสามารถดูการ์ดผู้
ติดต่อบางคนในขณะที่แสดงข้อความโดยการแตะรายละเอียด จากนั้นแตะ  คุณยังสามารถ
ปิดกั้นผู้เรียกเข้าที่ การตั้งค่า > ข้อความ > ระงับอยู่ คุณจะไม่ได้รับการโทร FaceTime หรือ
ข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ปิดกั้น สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นสาย ให้ดูที่ 
support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH

การจัดการบทสนทนา
บทสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในรายการข้อความ จุดสีน้ำาเงิน  จะระบุถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน แตะ
บทสนทนาเพื่อดูหรือดำาเนินการสนทนาต่อ 

ส่งต่อข้อคว�มหรือไฟล์แนบ: แตะค้างไว้ที่ข้อความหรือสิ่งที่แนบ แตะ เพิ่มเติม เลือกรายการเพิ่มเติม
หากต้องการ จากนั้นแตะ 
ลบข้อคว�มหรือไฟล์แนบ: แตะค้างไว้ที่ข้อความหรือสิ่งที่แนบ แตะ เพิ่มเติม เลือกรายการเพิ่มเติม
หากต้องการ จากนั้นแตะ 
ก�รลบบทสนทน�: ในรายการข้อความ ปัดบทสนทนาจากขวาไปซ้าย จากนั้นแตะ ลบ
ค้นห�บทสนทน�: ในรายการ ข้อความ แตะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้น
ป้อนข้อความที่คุณกำาลังหา คุณยังสามารถค้นหาบทสนทนาได้จากหน้าจอเริ่มต้น ดู การค้นหาโดย 
Spotlight ที่หน้า 32

แชร์รูปภาพ วิดีโอ ตำาแหน่งของคุณและอื่นๆ
คุณสามารถส่งรูปภาพ วิดีโอ ตำาแหน่ง ข้อมูลรายชื่อ และเสียงบันทึกได้ การจำากัดขนาดของไฟล์
แนบถูกกำาหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPad อาจบีบอัดไฟล์แนบรูปภาพและวิดีโอเมื่อจำาเป็น
ถ่�ยรูปหรือวิดีโอแล้วส่งอย�่งรวดเร็ว: แตะค้างไว้  จากนั้นเลื่อนไปที่  หรือ  เพื่อถ่ายรูปหรือ
วิดีโอ รูปภาพจะถูกส่งไปทันที แตะ  เพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอของคุณ ในการส่งข้อความวิดีโอ แตะ 

ในการประหยัดที่ว่าง ข้อความวิดีโอที่คุณได้รับจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากดูครบสองนาที นอก
เสียจากว่าคุณจะแตะ เก็บ ในการลบโดยอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ > หมดอายุ (ข้างใต้
ข้อความวิดีโอ) จากนั้นแตะ ไม่เก็บ
ส่งรูปภ�พหรือวิดีโอจ�กคลังรูปภ�พของคุณ: แตะ  รูปที่ถ่ายล่าสุดจะอยู่ในนั้น ให้แตะคลังรูปภาพ
สำาหรับรูปถ่ายก่อนหน้า เลือกรายการที่คุณต้องการส่ง

  

http://support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH
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ดูไฟล์แนบ: ในระหว่างที่ดูบทสนทนา แตะ รายละเอียด ไฟล์แนบจะแสดงในลำาดับย้อนกลับที่ข้างล่าง
ของจอ แตะ ไฟล์แนบเพื่อดูแบบเต็มจอ ในโหมดเต็มจอ ให้แตะ  เพื่อดูไฟล์แนบเป็นรายการ
ส่งตำ�แหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ: ให้แตะ รายละเอียด จากนั้นแตะ ส่งตำาแหน่งปัจจุบันของฉัน เพื่อส่ง
แผนที่แสดงให้เห็นตำาแหน่งที่ตั้งของคุณ
แชร์ตำ�แหน่งที่ตั้งของคุณ: ให้แตะ รายละเอียด จากนั้นแตะ แชร์ตำาแหน่งที่ตั้งของฉัน แล้วระบุระยะ
เวลา คนที่คุณกำาลังส่งข้อความถึง สามารถเห็นตำาแหน่งที่ตั้งของคุณได้ โดยการแตะรายละเอียด ใน
การเปิดหรือปิดการแชร์ตำาแหน่งที่ตั้งของฉัน หรือในการเลือกอุปกรณ์ให้ตรวจสอบตำาแหน่งของคุณ 
ให้ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > แชร์ตำาแหน่งที่ตั้งของฉัน (ข้างใต้ ขั้นสูง) 
ส่งร�ยก�รจ�กแอปอื่น: ในแอปอื่น ให้แตะ แชร์ หรือ  จากนั้นแตะ ข้อความ 
แชร์ บันทึก หรือพิมพ์ไฟล์แนบ: แตะที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ 
ก�รคัดลอกรูปภ�พหรือวิดีโอ: แตะค้างไว้ที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ คัดลอก

การตั้งค่าข้อความ
ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ ที่ซึ่งคุณสามารถ:
 • เปิดหรือปิด iMessage
 • แจ้งผู้อื่นเมื่อคุณได้อ่านข้อความเหล่านั้น
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์, Apple ID และที่อยู่อีเมลเพื่อใช้กับข้อความ
 • แสดงช่องหัวเรื่อง
 • ปิดกั้นข้อความที่ไม่ต้องการ
 • การตั้งค่าระยะเวลาที่เก็บข้อความ
 • จัดการวันหมดอายุของข้อความเสียงและข้อความวิดีโอที่สร้างไว้ในแอปข้อความ (ไฟล์แนบเสียง

หรือวิดีโอที่สร้างข้างนอกแอป ข้อความจะเก็บไว้จนกระทั่งคุณลบรายการเหล่านั้นด้วยตัวเอง)
ก�รจัดก�รก�รแจ้งสำ�หรับข้อคว�ม: ดู ศูนย์การแจ้ง ที่หน้า 34
ตั้งค่�เสียงเตือนสำ�หรับข้อคว�มตัวอักษรที่เข้�ม� ดู เสียงและปิดเสียง ที่หน้า 35
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การเขียนข้อความ
เมลให้คุณเข้าถึงบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณในระหว่างการเดินทาง

คำาเตือน:  สำาหรับข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิ ที่สามารถนำาไปสู่
สถานการณ์อันตราย ให้ดูที่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ ที่หน้า 153

เขียนข้อความเขียนข้อความ

เปลี่ยนกล่องเมลหรือบัญชีเปลี่ยนกล่องเมลหรือบัญชี

ลบ ย้าย หรือทำเครื่องหมายหลายข้อความลบ ย้าย หรือทำเครื่องหมายหลายข้อความค้นหาข้อความค้นหาข้อความ

เปลี่ยนความยาวของการแสดงตัวอย่าง
ในการตั้งค่า > Mail รายชื่อ และปฏิทิน
เปลี่ยนความยาวของการแสดงตัวอย่าง
ในการตั้งค่า > Mail รายชื่อ และปฏิทิน

แทรกรูปภ�พหรือวิดีโอ: แตะสองครั้ง จากนั้นแตะแทรกรูปภาพหรือวิดีโอ ยังดูที่ การแก้ไข
ข้อความ ที่หน้า 30

ทำ�เครื่องหม�ยอัญประก�ศที่บ�งข้อคว�มเมื่อคุณตอบกลับ: แตะจุดการแทรก จากนั้นเลือกข้อความ
ที่คุณต้องการรวมเข้าไป แตะ  จากนั้นแตะ ตอบกลับ คุณสามารถปิดระดับการเยื้องของข้อความ
ที่อ้างได้ใน การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มย่อหน้าอ้าง
ส่งข้อคว�มจ�กบัญชีอื่น: แตะช่อง จาก เพื่อเลือกบัญชี

เมล
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เปลี่ยนผู้รับจ�ก สำ�เน�ถึง เป็น สำ�เน�ลับถึง: หลังจากที่คุณป้อนผู้รับ คุณสามารถลากจากช่องหนึ่ง
ไปยังช่องอื่นหรือเปลี่ยนลำาดับได้
ทำ�เครื่องหม�ยที่อยู่นอกโดเมน: เมื่อคุณเขียนที่อยู่ของผู้รับข้อความที่ไม่มีในโดเมนขององค์กรคุณ 
แอปเมลสามารถทาสีที่ชื่อของผู้รับเป็นสีแดงเพื่อเตือนคุณ ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > 
ทำาเครื่องหมายที่อยู่ จากนั้นกำาหนดโดเมนที่คุณไม่ต้องการให้ทำาเครื่องหมาย คุณสามารถป้อนหลาย
โดเมนแยกโดยเครื่องหมายจุลภาค เช่น “apple.com, example.org”
ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:
 • “อีเมลใหม่ถึง Susan Conway”
 • “อีเมลหา ดร. Patrick บอกว่า ฉันได้รับแบบฟอร์มแล้ว ขอบคุณ”

การแอบมอง

ดูก�รแสดงตัวอย�่งที่ย�วขึ้น: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน คุณสามารถแสดงได้ห้าแถว
ข้อคว�มนี้สำ�หรับฉันหรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเปิด แสดงป้าย ถึง/
สำาเนาถึง หากป้ายบอกว่า สำาเนาถึง แทน ถึง ข้อความของคุณเป็นแค่สำาเนา คุณยังสามารถใช้
กล่องเมล ถึง/สำาเนาถึง ซึ่งรวบรวมเมลทั้งหมดที่ส่งถึงคุณได้ ในการแสดงรายการ ให้แตะ แก้ไข ใน
ขณะที่ดูรายการกล่องเมล

การทำาให้ข้อความเสร็จในภายหลัง
ดูข้อคว�มอื่นขณะที่คุยกำ�ลังเขียนข้อคว�มอยู่: กวาดนิ้วลงบนแถบชื่อของข้อความที่คุณกำาลังเขียน 
เมื่อคุณพร้อมที่จะกลับไปที่ข้อความ แตะชื่อของข้อความที่ด้านล่างหน้าจอ หากคุณมีมากกว่าหนึ่ง
ข้อความกำาลังเขียนให้เสร็จ ให้แตะด้านล่างของหน้าจอเพื่อดูทั้งหมด

บันทึกฉบับร่�งสำ�หรับใช้ภ�ยหลัง: หากคุณกำาลังเขียนข้อความและต้องการทำาให้เสร็จในภายหลัง 
แตะ ยกเลิก จากนั้นแตะ บันทึกแบบร่าง ในการนำากลับมา ให้แตะค้างไว้ที่ เขียน
คุณยังสามารถเขียนข้อความที่ยังไม่จบใน Mac ของคุณได้ด้วย OS X Yosemite ดู เกี่ยวกับ
คุณสมบัติการดำาเนินการต่อ ที่หน้า 25
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ดูข้อความสำาคัญ
รับก�รแจ้งของก�รตอบกลับข้อคว�มหรือกลุ่มข้อคว�ม: แตะ  จากนั้นแตะ แจ้งฉัน ขณะที่คุณ
กำาลังเขียนข้อความ คุณยังสามารถแตะ  ในบรรทัดชื่อเรื่อง ในการเปลี่ยนวิธีที่การแจ้งปรากฏ ไป
ที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > เมล > การแจ้งกลุ่มข้อความ
รวบรวมข้อคว�มสำ�คัญ: เพิ่มผู้คนที่สำาคัญต่อคุณไปยังรายการ VIP เพื่อให้ข้อความเหล่านั้นจะ
ปรากฏทั้งหมดในกล่องเมล VIP แตะชื่อผู้ส่งในข้อความ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยัง VIP ในการเปลี่ยน
วิธีที่การแจ้งปรากฏ ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > เมล > การแจ้งกลุ่มข้อความ

รับก�รแจ้งของข้อคว�มที่สำ�คัญ: ศูนย์การแจ้ง ให้คุณรู้เมื่อคุณได้รับข้อความในกล่องเมลหรือ
ข้อความรายการโปรดจาก VIP ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > เมล
ติดธงที่ข้อคว�มเพื่อให้คุณส�ม�รถค้นห�ได้ในภ�ยหลัง: แตะ  ในขณะที่กำาลังอ่านข้อความ ในการ
เปลี่ยนลักษณะของตัวบ่งชี้ข้อความที่ติดธงไว้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ลักษณะติด
ธง ในการดูกล่องเมลอัจฉริยะที่ติดธง ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล จากนั้นแตะ ที่ติด
ธง
ค้นห�ข้อคว�ม: เลื่อนหรือแตะที่ด้านบนสุดของรายการข้อความเพื่อแสดงช่องค้นหา การค้นหาจะดู
ที่ช่องที่อยู่ หัวข้อ และเนื้อหาข้อความ ในการค้นหาหลายบัญชีในครั้งเดียว ให้ค้นหาจากกล่องเมล
อัจฉริยะ เช่น ส่งแล้วทั้งหมด
ค้นห�โดยเฟรมเวล�: เลื่อนหรือแตะที่ด้านบนสุดของรายการข้อความเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้น
พิมพ์ข้อความเช่น "ประชุมเดือนกุมภาพันธ์" เพื่อค้นหาข้อความทั้งหมดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่มีคำา
ว่า "ประชุม" 
ค้นห�โดยสถ�นะข้อคว�ม: ในการค้นหาข้อความที่ติดธงหรือที่ยังไม่ได้อ่านจากผู้คนในรายการ VIP 
ของคุณ ให้ป้อน “ติดธง ยังไม่ได้อ่าน vip” คุณยังสามารถค้นหาคุณลักษณะข้อความอื่น เช่น “สิ่งที่
แนบ”
ขยะจงห�ยไปซะ! แตะ  ในขณะที่คุณกำาลังอ่านข้อความ จากนั้นแตะ ย้ายไปที่ขยะ เพื่อเก็บไฟล์ใน
โฟลเดอร์ขยะ หากคุณย้ายข้อความโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เขย่า iPad ทันทีเพื่อเลิกทำา 
ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “มีเมลใหม่วันนี้จาก Jonah ไหม”
ทำ�กล่องเมลให้เป็นที่ชื่นชอบ: กล่องเมลที่ชื่นชอบจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการกล่องเมล ใน
การเพิ่มที่ชื่นชอบ ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล แตะ เพิ่มกล่องเมล จากนั้นเลือกกล่อง
เมลเพื่อเพิ่ม คุณจะยังได้รับการแจ้งแบบผลักข้อมูลสำาหรับกล่องเมลรายการโปรดของคุณ
แสดงข้อคว�มฉบับร่�งจ�กบัญชีทั้งหมดของคุณ: ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล ให้แตะ แก้ไข แตะ 
เพิ่มกล่องเมล จากนั้นเปิดกล่องเมล แบบร่างทั้งหมด
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สิ่งที่แนบมา
บันทึกรูปภ�พหรือวิดีโอลงในแอปรูปภ�พ: แตะค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอจนกระทั่งเมนูปรากฏ จาก
นั้นแตะ บันทึกรูปภาพ
เปิดไฟล์แนบด้วยแอปอื่น: แตะค้างไว้ที่สิ่งที่แนบจนกระทั่งเมนูปรากฏ จากนั้นแตะที่แอป ที่คุณ
ต้องการใช้เปิดสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบบางอย่างแสดงแบนเนอร์ด้วยปุ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้เพื่อ
เปิดแอปอื่นได้
ดูข้อคว�มพร้อมไฟล์แนบ: กล่องเมล สิ่งที่แนบ จะแสดงข้อความกับสิ่งที่แนบจากบัญชีทั้งหมด ใน
การเพิ่มกล่องเมลสิ่งที่แนบ ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล

การทำางานได้กับหลายข้อความ
ลบ ย้�ย หรือทำ�เครื่องหม�ยข้อคว�ม: หากดูข้อความแบบรายการ กวาดข้อความไปทางซ้ายเพื่อ
แสดงเมนูการกระทำา กวาดไปให้สุดทางซ้ายเพื่อเลือกการกระทำาแรก คุณยังสามารถกวาดข้อความ
ไปทางขวาเพื่อแสดงการกระทำาอื่น เลือกการกระทำาที่คุณต้องการให้ปรากฏที่ การตั้งค่า > เมล ราย
ชื่อ ปฏิทิน > ตัวเลือกการปัดนิ้ว
ลบ ย้�ย หรือทำ�เครื่องหม�ยหล�ยข้อคว�ม: ในขณะที่กำาลังดูรายการของข้อความ ให้แตะ แก้ไข 
เลือกบางข้อความ จากนั้นเลือกการกระทำา หากคุณทำาผิดพลาด ให้เขย่า iPad ทันทีเพื่อเลิกทำา
จัดระเบียบเมลของคุณด้วยกล่องเมล: แตะ แก้ไข ในรายการกล่องเมลเพื่อสร้างใหม่ หรือเพื่อเปลี่ยน
ชื่อหรือลบกล่องเมล (กล่องเมลในตัวบางกล่องไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) มีกล่องเมลอัจฉริยะ
หลายกล่อง เช่น ยังไม่ได้อ่าน ที่แสดงข้อความจากบัญชีทั้งหมดของคุณ แตะกล่องเมลที่คุณต้องการ
ใช้
กู้คืนข้อคว�มที่ถูกลบ: ไปที่กล่องเมล ถังขยะ ของบัญชี เปิดข้อความ จากนั้นแตะ  และย้าย
ข้อความ หรือหากคุณแค่ลบ ให้เขย่า iPad เพื่อเลิกทำา ในการดูข้อความที่ลบแล้วผ่านบัญชีทั้งหมด
ของคุณ ให้เพิ่มกล่องเมล ถังขยะ ในการเพิ่มกล่องเมลถังขยะ ให้แตะ แก้ไข ในรายการกล่องเมล 
จากนั้นเลือกกล่องเมลถังขยะจากรายการ
เก็บถ�วรแทนก�รลบ: แทนการลบข้อความ คุณสามารถเก็บถาวรเพื่อที่ว่าข้อความจะยังคงอยู่
รอบๆ เผื่อคุณต้องการ เลือก กล่องเมลเก็บถาวร ใน การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > 
บัญช ี> ขั้นสูง ในการลบข้อความแทนการเก็บถาวร ให้แตะค้างไว้ที่  จากนั้นแตะ ลบ
ซ่อนถังขยะของคุณ: คุณสามารถตั้งค่าว่าต้องการให้ข้อความที่ลบอยู่ในกล่องเมลถังขยะได้นานแค่
ไหน เลือก กล่องเมลเก็บถาวร ใน การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ขั้นสูง

การดูและบันทึกที่อยู่
ดูคนที่รับข้อคว�ม: ในขณะที่กำาลังดูข้อความ ให้แตะ อื่นๆ ในช่อง ถึง
เพิ่มผู้คนลงในแอปร�ยชื่อ หรือทำ�ให้เป็น VIP: แตะชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคล จากนั้นแตะ เพิ่ม ไป
ที่ VIP คุณยังสามารถเพิ่มที่อยู่ของพวกเขาเป็นรายชื่อใหม่หรือรายชื่อที่มีอยู่แล้วได้

ทำเครื่องหมาย
บุคคลเป็น VIP
ทำเครื่องหมาย
บุคคลเป็น VIP
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การพิมพ์ข้อความ
ก�รพิมพ์ข้อคว�ม: แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์
พิมพ์ไฟล์แนบหรือรูปภ�พ: แตะเพื่อดู ให้แตะ  จากนั้นเลือก พิมพ์
ดู AirPrint ที่หน้า 40

การตั้งค่าเมล
ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน ที่ซึ่งคุณสามารถ:
 • สร้างลายเซ็นเมลอื่นสำาหรับแต่ละบัญชี
 • เพิ่มบัญชีเมล
 • ตั้งค่าการตอบกลับ อยู่นอกที่ทำางาน สำาหรับบัญชีเมล Exchange
 • สำาเนาลับถึง ตัวคุณเองในทุกๆ ข้อความที่คุณส่ง
 • เปิด จัดเรียงตามประเด็น เพื่อจัดกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
 • ปิดการยืนยันสำาหรับการลบข้อความ
 • ปิดการส่งการผลักข้อมูลของข้อความใหม่ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
 • ปิดบัญชีชั่วคราว
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ทำาความรู้จัก Safari
ใช้ Safari ใน iPad เพื่อเลือกดูเว็บ ใช้รายการอ่านเพื่อรวบรวมหน้าเว็บที่จะอ่านในภายหลัง และ
เพิ่มไอคอนหน้าไปยังหน้าจอโฮมเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว ใช้ iCloud เพื่อดูหน้าต่างๆ ที่คุณได้เปิด
บนอุปกรณ์อื่นๆ และเพื่อให้ที่คั่นหน้า ประวัติ และรายการอ่านของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ชิ้น
อื่นๆ ของคุณ

ป้อนที่อยู่เว็บหรือค้นหารายการหรือ
เข้าถึงรายการโปรดของคุณอย่างรวดเร็ว
ป้อนที่อยู่เว็บหรือค้นหารายการหรือ
เข้าถึงรายการโปรดของคุณอย่างรวดเร็วดูที่คั่นหน้ารายการ

การอ่านและลิงก์ที่
แชร์ไว้ของคุณ

ดูที่คั่นหน้ารายการ
การอ่านและลิงก์ที่
แชร์ไว้ของคุณ

แถบที่เปิดของคุณแถบที่เปิดของคุณ

เปิดแถบใหม่เปิดแถบใหม่

แชร์ พิมพ์ และอื่น ๆแชร์ พิมพ์ และอื่น ๆ

ดูแถบที่เปิดดูแถบที่เปิด

ในการซูมให้แตะสองครั้ง
ที่รายการหรือจีบนิ้ว
ในการซูมให้แตะสองครั้ง
ที่รายการหรือจีบนิ้ว

ค้นหาในเว็บ
ก�รค้นห�เว็บ: ป้อน URL หรือคำาค้นหาในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้า จากนั้นแตะคำาแนะนำาการ
ค้นหา หรือแตะ ไปที่ บนแป้นพิมพ์เพื่อค้นหาคำาที่คุณพิมพ์ หากคุณไม่ต้องการดูคำาค้นหาที่แนะนำา 
ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari จากนั้น(ข้างใต้ค้นหา) ปิด คำาแนะนำาเครื่องมือค้นหา
ค้นห�ไซต์ที่คุณเข�้ชมก่อนหน�้นี้อย่�งรวดเร็ว: ป้อนชื่อไซต์ตามด้วยคำาค้นหาของคุณ ตัวอย่าง ป้อน
คำาว่า “wiki einstein” เพื่อค้นหา วิกิพีเดีย “einstein” ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ค้นหาเว็บไซต์
ด่วน เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้
ให้ที่ชื่นชอบของคุณอยู่ด้�นบนสุดของร�ยก�ร: เลือกรายการโปรดที่ การตั้งค่า > Safari > รายการ
โปรด

Safari
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ค้นห�หน�้: เลื่อนไปยังด้านล่างสุดของรายการผลลัพธ์ที่แนะนำา แล้วแตะรายการที่อยู่ด้านล่าง บน
หน้านี้ แตะ  ที่ด้านซ้ายล่างเพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้า ในการค้นหาคำาอื่นในหน้านั้น ให้ป้อนคำาลงใน
ช่องที่ด้านล่างสุดของหน้า ในการเลือกดูต่อ ให้แตะ เสร็จ
เลือกเครื่องมือค้นห�ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > เครื่องมือค้นหา

การเลือกดูเว็บ
อ่�นก่อนที่จะข้�มไปส่วนอื่น: ในการดู URL ของลิงก์ก่อนที่คุณจะไปที่นั่น ให้แตะค้างไว้ที่ลิงก์

สัมผัสลิงค์ค้างไว้เพื่อดู
ตัวเลือกเหล่านี้
สัมผัสลิงค์ค้างไว้เพื่อดู
ตัวเลือกเหล่านี้

ก�รเปิดลิงก์ในแท็บใหม่: แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ เปิดในแถบใหม่ หากคุณต้องการสลับไปเป็น
แถบใหม่เมื่อคุณเปิด ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari แล้วปิด เปิดแถบใหม่อยู่เบื้องหลัง
เลือกดูแถบที่เปิดอยู่: แตะ  หรือจีบด้วยสามนิ้วเพื่อดูแถบที่เปิดทั้งหมดของคุณ หากคุณมีแถบที่
เปิดหลายแถบ แถบที่เป็นไซต์เดียวกันจะถูกเรียงไว้ด้วยกัน ในการปิดแถบ ให้แตะ  ที่มุมบนซ้าย
หรือปัดแถบไปทางซ้าย ในการกลับไปยังแถบเดียว ให้แตะที่แถบ แล้วแตะเสร็จหรือกางออกด้วย
สามนิ้ว
ดูแถบที่คุณเปิดค�้งไว้บนอุปกรณ์อื่นของคุณ: หากคุณเปิด Safari ใน การตั้งค่า > iCloud คุณ
สามารถดูแถบที่เปิดไว้บนอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ ของคุณได้ แตะ  จากนั้นเลื่อนไปยังรายการที่ด้านล่าง
สุดของหน้า
หมายเหตุ:  หากคุณปิดแถบใน iPad แถบนั้นในอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณจะปิดด้วยเช่นกัน

ดูแถบที่ล�่สุดที่ปิดไป: แตะค้างไว้ 
กลับไปที่ด้�นบนสุด: แตะขอบบนสุดของหน้าจอเพื่อย้อนกลับไปยังด้านบนสุดของหน้ายาวๆ ได้
อย่างรวดเร็ว
ดูเพิ่มเติม: หมุน iPad เป็นแนวนอน
ดูล่�สุด: แตะ  ถัดจากที่อยู่ในช่องค้นหาเพื่ออัปเดตหน้า
ดูประวัติของแถบ: แตะค้างที่  หรือ 
ดูไซต์เป็นเวอร์ชั่นเดสก์ท็อป: หากคุณต้องการดูไซต์เป็นเวอร์ชั่นเต็มแบบเดสก์ท็อปแทนเวอร์ชั่นมือ
ถือ แตะช่องค้นหา ดึงหน้ารายการโปรดลงมา จากนั้นแตะ คำาขอไซต์เดสก์ท็อป
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การเก็บที่คั่นหน้า

คั่นหน้�เว็บปัจจุบัน: แตะ  (หรือแตะค้างไว้ ) จากนั้นแตะเพิ่มที่คั่นหน้า
ดูที่คั่นหน�้ของคุณ: แตะ  จากนั้นแตะ 
ทำ�ให้เป็นระเบียบ: ในการสร้างโฟลเดอร์สำาหรับที่คั่นหน้า ให้แตะ  จากนั้นแตะ แก้ไข
เพิ่มหน�้เว็บลงในที่ชื่นชอบของคุณ: เปิดหน้า แตะช่องค้นหา ลากลงมาจากนั้นแตะ เพิ่มไปยัง
รายการโปรด
ดูที่ชื่นชอบและไซต์ที่เยี่ยมชมเป็นประจำ�อย่�งรวดเร็ว: แตะช่องค้นหาเพื่อดูสิ่งที่คุณชื่นชอบ เลื่อนลง
เพื่อดูไซต์ที่เยี่ยมชมเป็นประจำา
แก้ไขที่ชื่นชอบของคุณ: แตะช่องค้นหา จากนั้นแตะค้างไว้ที่หน้าหรือโฟลเดอร์จนกระทั่งไอคอนขยาย
ใหญ่ขึ้น จากนั้นคุณจะสามารถลบรายการ หรือแตะแก้ไขเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือย้ายได้
เลือกว่�ที่ชื่นชอบร�ยก�รใดจะปร�กฏขึ้นเมื่อคุณแตะช่องค้นห�: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > 
รายการโปรด
แถบที่คั่นหน�้บน Mac ของคุณใช่หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิด Safari หากคุณ
ต้องการให้รายการจากแถบที่คั่นหน้าใน Safari บนเครื่อง Mac ของคุณปรากฏใน รายการโปรด 
บน iPad
บันทึกไอคอนของหน�้ปัจจุบันบนหน้�จอโฮมของคุณ: แตะ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม 
ไอคอนจะปรากฏเฉพาะบนอุปกรณ์ที่คุณใช้สร้าง
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การบันทึกรายการอ่านในภายหลัง
บันทึกรายการที่น่าสนใจในรายการอ่านของคุณเพื่อที่ว่าคุณจะสามารถเยี่ยมชมในภายหลังได้อีกครั้ง 
คุณสามารถอ่านหน้าในรายการอ่านของคุณได้แม้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เพิ่มหน�้ปัจจุบันลงในร�ยก�รอ่�นของคุณ: แตะ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการอ่าน
เพิ่มหน�้ที่เชื่อมโยงโดยไม่ต้องเปิด: แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการอ่าน
ก�รดูร�ยก�รอ่�นของคุณ: แตะ  จากนั้นแตะ 
ลบบ�งอย่�งจ�กร�ยก�รอ่�นของคุณ: กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนรายการในรายการอ่าน
ไม่ต้องก�รใช้ข้อมูลเซลลูล�ร์ในก�รด�วน์โหลดร�ยก�รอ่�นใช่หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > Safari 
จากนั้นปิด ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์

การแชร์ลิงก์และการสมัครสมาชิก
คุณสามารถดูลิงก์ที่แชร์จากสื่อสังคม เช่น Twitter หรือฟีดจากการสมัครสมาชิก

ดูลิงก์ที่แชร์และก�รสมัครรับ: แตะ  จากนั้นแตะ 
สมัครรับฟีด: ไปที่ไซต์ที่มีให้สมัครสมาชิกฟีด แตะ  แตะ เพิ่มเพื่อแชร์ลิงก์ จากนั้นยืนยันโดยแตะ
เพิ่มไปยังลิงก์ที่แชร์
ลบก�รสมัครรับ: แตะ  แตะ  แตะ สมัครสมาชิกด้านล่างรายการของลิงก์ที่คุณแชร์ จากนั้นแตะ 

 ถัดจากสมัครสมาชิกที่คุณต้องการลบ
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กระจ�ยข่�ว: แตะ 

แตะเพื่อแบ่งปันกับบุคคลที่
อยู่ใกล้เคียงโดยใช้ AirDrop
แตะเพื่อแบ่งปันกับบุคคลที่
อยู่ใกล้เคียงโดยใช้ AirDrop

ตัวเลือกการแบ่งปันอื่น ๆตัวเลือกการแบ่งปันอื่น ๆ

การกรอกฟอร์ม
ไม่ว่าคุณจะกำาลังลงชื่อเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ หรือซื้อสินค้า คุณสามารถ
เติมฟอร์มเว็บโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือให้ Safari เติมให้คุณโดยใช้ การป้อนอัตโนมัติ

แตะป้อนอัตโนมัติ 
แทนการป้อน
ข้อมูลรายชื่อ
ของคุณ

แตะป้อนอัตโนมัติ 
แทนการป้อน
ข้อมูลรายชื่อ
ของคุณ

เหนื่อยที่ต้องเข้�สู่ระบบอยู่เสมอใช่หรือไม่ เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการบันทึกรหัสผ่านสำาหรับ
เว็บไซต์หรือไม่ ให้แตะ ใช่ ครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชม ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะถูกเติมไว้ให้คุณ
กรอกแบบฟอร์ม: แตะช่องใดๆ เพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ แตะ  หรือ  เหนือแป้นพิมพ์เพื่อ
ย้ายจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่ง
กรอกโดยอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ แล้วเปิด ใช้ข้อมูล
รายชื่อ จากนั้น แตะ การป้อนอัตโนมัติ เหนือแป้นพิมพ์บนหน้าจอเมื่อคุณกำาลังเติมฟอร์ม ไม่ใช่
เว็บไซต์ทุกแห่งจะรองรับ การป้อนอัตโนมัติ
เพิ่มบัตรเครดิตสำ�หรับก�รซื้อ: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ > บันทึก
บัตรเครดิต > เพิ่มบัตรเครดิต ในการป้อนข้อมูลโดยไม่ต้องพิมพ์ แตะใช้กล้อง จากนั้นถือ iPad 
เหนือบัตรเพื่อให้ภาพถ่ายบัตรพอดีกับเฟรม คุณยังสามารถเพิ่มบัตรเครดิตโดยการยอมรับ เมื่อ 
Safari เสนอให้บันทึกเวลาคุณทำาการซื้อออนไลน์ ดู พวงกุญแจ iCloud ที่หน้า 44
ใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ: มองหาปุ่มการป้อนบัตรเครดิตอัตโนมัติเหนือแป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อ
ใดที่คุณอยู่ที่ช่องบัตรเครดิต รหัสความปลอดภัยของบัตรของคุณไม่ได้มีการจัดเก็บ ดังนั้นคุณยัง
ต้องป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง หากคุณไม่ได้ใช้รหัสผ่านสำาหรับ iPad คุณอาจต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ดู
ที่ การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล ที่หน้า 42
ก�รส่งฟอร์ม: แตะ ไป ค้นหา หรือลิงก์บนหน้าเว็บ
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การหลีกเลี่ยงความเกะกะด้วยตัวอ่าน
ใช้ ตัวอ่าน Safari เพื่อโฟกัสที่เนื้อหาหลักของหน้า

แตะเพื่อดูหน้านี้ใน ตัวอ่านแตะเพื่อดูหน้านี้ใน ตัวอ่าน

เน้นที่เนื้อห�: แตะ  ที่ด้านซ้ายสุดของช่องที่อยู่ หากคุณไม่เห็นไอคอน แสดงว่าตัวอ่านใช้งานไม่
ได้สำาหรับหน้าที่คุณกำาลังดูอยู่
แชร์แต่สิ่งดีๆ เท�่นั้น: ในการแชร์เพียงข้อความในบทความและลิงก์ที่ไปยังข้อความนั้น ให้แตะ  
ขณะดูหน้าในตัวอ่าน
กลับสู่โหมดเต็มหน�้: แตะไอคอนตัวอ่านในช่องที่อยู่อีกครั้ง

ส่วนบุคคลและความปลอดภัย
คุณสามารถปรับการตั้งค่า Safari เพื่อเก็บกิจกรรมการเลือกดูของคุณไปที่การตั้งค่าของคุณและ
ปกป้องตัวคุณจากเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย
ไม่ต้องก�รเปิดเผยโปรไฟล์ใช่หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > Safari จากนั้น เปิด ไม่ให้ติดตาม Safari 
จะถามเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมไม่ให้ตามรอยการเลือกดูของคุณ แต่จงระวัง เว็บไซต์สามารถเลือกไม่
ทำาตามคำาขอได้
ควบคุมคุกกี้: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ปิดกั้นคุกกี้ ในการลบคุกกี้ที่อยู่บน iPad แล้ว ให้ไปที่ 
การตั้งค่า > Safari > ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์
ให้ Safari สร�้งรหัสที่ปลอดภัยและจัดเก็บไว้ให้คุณ: แตะช่องรหัสผ่านเมื่อสร้างบัญชีใหม่ แล้ว 
Safari จะเสนอสร้างรหัสผ่านให้คุณ

ลบประวัติก�รเลือกดูและข้อมูลของคุณออกจ�ก iPad: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ล้างประวัติ และ 
การตั้งค่า > Safari > ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์
เยี่ยมชมไซต์โดยไม่เก็บประวัติ: แตะ  จากนั้นแตะ ส่วนตัว ไซต์ที่คุณเยี่ยมชมจะไม่ปรากฏในแถบ 
iCloud หรือเพิ่มไปที่ประวัติบน iPad ของคุณ ในการเก็บไซต์ส่วนตัวของคุณเข้าที่ ให้แตะ  จาก
นั้นแตะ ส่วนตัว อีกครั้ง คุณสามารถปิดหน้าหรือเก็บไว้ดูครั้งต่อไปเวลาที่คุณใช้โหมดการเลือกดู
แบบส่วนตัว
เฝ้�ระวังเว็บไซต์ที่น�่สงสัย: ไปที่ การตั้งค่า > Safari จากนั้น เปิด การเตือนเว็บไซต์หลอกลวง
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การตั้งค่า Safari
ไปที่ การตั้งค่า > Safari ที่ซึ่งคุณสามารถ:
 • เลือกเครื่องมือค้นหาของคุณและกำาหนดผลลัพธ์การค้นหา
 • ให้ข้อมูลป้อนอัตโนมัติ
 • เลือกรายการโปรดที่จะแสดงเมื่อคุณค้นหา
 • ให้เครื่องเปิดแถบใหม่อยู่เบื้องหลัง
 • แสดงรายการโปรดของคุณที่ด้านบนสุดของหน้า
 • ปิดกั้นป๊อปอัพ
 • ทำาให้ส่วนบุคคลและความปลอดภัยรัดกุมมากขึ้น
 • ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ
 • เลือกว่าจะใช้ข้อมูลเซลลูลาร์สำาหรับรายการอ่านหรือไม่ (รุ่น Wi-Fi + Cellular)
 • กำาหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูงและอื่นๆ
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การรับเพลง
ก�รรับเพลงและเนื้อห�เสียงอื่น ๆ ลงบน iPad:
 • การซื้อเพลงจาก iTunes Store:  ไปที่ iTunes Store ดู บทที่ 22, iTunes 

Store, ที่หน้า 111. 
 • iCloud:  เข้าถึงเพลงบน iTunes ของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ใดซื้อรายการเพลงก็ตาม 

ใช้ iTunes Match เพื่อรวมเพลงจากซีดีและแบบอื่นที่คุณนำาเข้า ดู iCloud และ iTunes 
Match ที่หน้า 68

 • การแชร์กันในครอบครัว:  ในการดาวน์โหลดเพลงที่ซื้อแล้วโดยสมาชิกครอบครัว ให้ไปที่ 
iTunes Store แตะอื่นๆ แตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว จากนั้นเลือกสมาชิกครอบครัว ดู การแชร์กันใน
ครอบครัว ที่หน้า 36

 • การเชื่อมข้อมูลเนื้อหากับ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:  ดู การเชื่อมข้อมูลกับ 
iTunes ที่หน้า 19

คำาเตือน:  สำาหรับข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยที่สำาคัญ ที่หน้า 153

เพลง
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iTunes Radio
สถานีที่น่าสนใจจะมีวิธีที่ดีเพื่อสำารวจและสนุกกับเพลงใหม่ในชนิดที่หลากหลาย คุณยังสามารถสร้าง
สถานีที่กำาหนดด้วยตัวคุณเองโดยอิงตามศิลปิน เพลง หรือแนวที่คุณเลือก ดู iCloud และ iTunes 
Match ที่หน้า 68

หมายเหตุ:  iTunes Radio อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes 
Radio ให้ดู support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=th_TH

สร้าง แบ่งปัน ปรับละเอียด 
เปลี่ยนชื่อ หรือลบสถานี
สร้าง แบ่งปัน ปรับละเอียด 
เปลี่ยนชื่อ หรือลบสถานี

เล่นเพลงอื่น ๆ ที่เหมือนเพลงนี้ ไม่เล่นเพลงอีก 
หรือเพิ่มเพลงไปยังรายการปรารถนาของคุณ
เล่นเพลงอื่น ๆ ที่เหมือนเพลงนี้ ไม่เล่นเพลงอีก 
หรือเพิ่มเพลงไปยังรายการปรารถนาของคุณ

ข้ามไปยัง
เพลงถัดไป
ข้ามไปยัง
เพลงถัดไป

ตัวเลือกสำหรับเลือกดูคลังเพลงของคุณตัวเลือกสำหรับเลือกดูคลังเพลงของคุณ

เมื่อคุณเลือกสถานีและเล่นเพลง หน้าจอ กำาลังเล่น จะแสดงปกอัลบั้มและตัวควบคุมการเล่น แตะ  
เพื่อค้นหาเพิ่มเติม สร้างสถานีใหม่ ปรับละเอียดสถานี หรือแชร์ ดู การแชร์จากแอป ที่หน้า 35
สร้�งสถ�นีของคุณเองต�มศิลปิน แนว หรือเพลง: แตะ ใหม่ บนหน้าจอ iTunes Radio หรือแตะ 
สร้าง เมื่อเลือกดูหรือเล่นเพลงจากคลังของคุณ 
แก้ไขสถ�นีของคุณ: แตะ แก้ไข คุณสามารถรวมเข้าหรือแยกออกศิลปิน เพลง หรือชนิดอื่นๆ หรือ
ลบสถานี
ส่งผลต่อก�รเลือกเพลงที่จะเล่นต่อไป: แตะ  จากนั้นแตะ เล่นเพลงแบบนี้อีก หรือ ไม่เล่นเพลงนี้อีก 
คุณยังสามารถเพิ่มเพลงไปยัง รายการอยากได้ของ iTunes ของคุณ
ก�รข้�มไปเพลงถัดไป: แตะ  คุณสามารถข้ามเพลงได้จำากัดจำานวนต่อชั่วโมง
ดูเพลงที่คุณเคยเล่นหรือดูร�ยก�รอย�กได้ของคุณ: แตะ ประวัติ จากนั้นแตะ ที่เล่นแล้ว หรือ 
รายการอยากได้ คุณสามารถซื้อเพลงให้คลังของคุณได้ แตะเพลงเพื่อให้แสดงตัวอย่าง
ซื้อเพลงสำ�หรับคลังส่วนบุคคลของคุณ: แตะปุ่มราคา
แชร์สถ�นีที่คุณสร�้งไว้: แตะ  จากนั้นแตะ แชร์สถานี:

  

http://support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=th_TH
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การเลือกดูและเล่น
เลือกดูเพลงของคุณต�มเพลย์ลิสต์ ศิลปิน เพลง หรือหมวดหมู่อื่น: สำาหรับตัวเลือกการเลือกดูเพิ่ม
เติม ให้แตะ อื่น ๆ หากปรากฏขึ้นมาตรงมุมขวาล่าง แตะเพลงใดๆ เพื่อเล่น

คุณสามารถฟังเสียงจากลำาโพงในตัวจากหูฟังที่ต่อกับแจ็คสำาหรับชุดหูฟัง หรือจากหูฟังสเตอริโอบลู
ทูธแบบไร้สายที่จับคู่กับ iPad หากหูฟังต่อเชื่อมหรือจับคู่อยู่ จะไม่มีเสียงออกจากลำาโพง
ปรับแต่งแถบต่�งๆ ด้วยตัวเอง: หากต้องการจัดเรียงปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอใหม่ ให้แตะ อื่นๆ แตะ 
แก้ไข (หากมองเห็น) จากนั้นลากปุ่มไปบนปุ่มที่คุณต้องการแทนที่

หน้าจอ กำาลังเล่น จะมีตัวควบคุมการเล่น และแสดงว่าอะไรกำาลังเล่นอยู่

ความดังเสียงความดังเสียง

ตัวชี้ตำแหน่งตัวชี้ตำแหน่ง

แตะเพื่อสร์างเพลย์ลิสต์ Genius 
หรือสถานีวิทยุ iTunes
แตะเพื่อสร์างเพลย์ลิสต์ Genius 
หรือสถานีวิทยุ iTunes

กลับกลับ รายการแทร็กรายการแทร็ก

ก�รข้�มไปยังจุดใด ๆ ในเพลง: ลากตัวชี้ตำาแหน่ง ทำาให้อัตราการเลื่อนช้าลงโดยการเลื่อนนิ้วลงมา
บนหน้าจอ
สับเปลี่ยน: แตะ สับเปลี่ยน เพื่อเล่นในลำาดับแบบสุ่ม
ดูแทร็กทั้งหมดจ�กอัลบั้มที่เล่นเพลงปัจจุบันอยู่: แตะ  ในการเล่นแทร็ก ให้แตะแทร็กนั้น
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ค้นห�เพลง: ขณะเลือกดู ให้ลากลงเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วป้อนข้อความ
ค้นหาของคุณ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาเสียงจากหน้าจอเริ่มต้นได้เช่นกัน ดู การค้นหาโดย 
Spotlight ที่หน้า 32
จัดอันดับเพลงสำ�หรับเพลย์ลิสต์อัจฉริยะใน iTunes: แตะหน้าจอเพื่อแสดงจุดการจัดอันดับ จากนั้น
แตะจุดเพื่อกำาหนดอันดับ
แสดงเนื้อเพลง: หากคุณได้เพิ่มเนื้อเพลงลงในเพลง ให้แตะปกอัลบั้มเพื่อดู ในการเพิ่มเนื้อเพลง ให้
ใช้หน้าต่างข้อมูลของเพลงใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมข้อมูลเพลงไปยัง iPad
ใช้ตัวควบคุมเสียงจ�กหน�้จอล็อกหรือเมื่อใช้แอปอื่น: กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอ
เพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม ดู ศูนย์ควบคุม ที่หน้า 33
ก�รเล่นเพลงท�งลำ�โพง AirPlay หรือ Apple TV: ปัดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์
ควบคุม จากนั้นแตะ  ดู AirPlay ที่หน้า 39

Siri
คุณสามารถใช้ Siri (iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) เพื่อควบคุมการเล่นเพลงได้ ดู การใช้ Siri ที่หน้า 47
ใช้ Siri เพื่อเล่นเพลง: กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม
 • การเล่นหรือหยุดพักเพลง:  พูด “เล่น” “เล่นเพลง” หรือ “เล่น iTunes Radio” ในการหยุดพัก 

ให้พูดว่า “หยุดพัก” “หยุดเพลง” หรือ “หยุด” คุณยังสามารถพูดว่า “เพลงถัดไป” หรือ “เพลง
ก่อนหน้า” ได้อีกด้วย

 • เล่นอัลบั้ม ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์:  พูดว่า “เล่น” จากนั้นพูดว่า “อัลบั้ม” “ศิลปิน” หรือ “เพลย์
ลิสต์” แล้วตามด้วยชื่อนั้นๆ

 • การสับเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ปัจจุบัน:  พูดว่า “สลับ”
 • การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่เล่นอยู่:  พูดว่า “กำาลังเล่นอะไรอยู่” “ใครร้องเพลงนี้” 

หรือ “นี่เพลงของใคร”
 • การใช้ Genius เพื่อเล่นเพลงที่คล้ายกัน:  พูดว่า “Genius” หรือ “เล่นเพลงแบบนี้อีก”

Siri ยังสามารถช่วยคุณค้นหาเพลงใน iTunes Store ได้อีกด้วย ดู “ค้นหาด้วย Siri” ใน การเลือก
ดูหรือค้นหา ที่หน้า 112

iCloud และ iTunes Match
ด้วย iCloud คุณสามารถเข้าถึงเพลงทั้งหมดที่คุณซื้อใน iTunes Store ได้ทุกอุปกรณ์ ไอคอน  
แสดงเพลงที่คุณมีใน iCloud แค่เพียงแตะที่เพลงเพื่อเล่น
ด�วน์โหลดเพลงที่ซื้อแล้วบนอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store 
ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID จากนั้นเปิด เพลง ใต้การดาวน์โหลดอัตโนมัติ
ด�วน์โหลดเพลงไว้ห�กคุณกำ�ลังจะไปในที่ๆ ไม่มีสัญญ�ณ Wi-Fi: แตะ  ถัดจากเพลงที่คุณ
ต้องการเล่น หรือดาวน์โหลดทั้งอัลบั้มและเพลย์ลิสต์ คุณยังสามารถดาวน์โหลดการซื้อก่อนหน้าใน 
iTunes Store แตะอื่นๆ แตะสินค้าที่ซื้อแล้ว จากนั้น แตะเพลง
เอ�เพลงที่ด�วน์โหลดไว้ออก: กวาดนิ้วไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ เพลงถูกลบออกจาก iPad แต่ยัง
คงมีพร้อมใช้งานจาก iCloud 
ดูเฉพ�ะเพลงที่ด�วน์โหลด: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store ข้างใต้ แสดงทั้งหมด ปิด
เพลง

ด้วยการเป็นสมาชิก iTunes Match คุณสามารถจัดเก็บเพลงทั้งหมดของคุณใน iCloud ได้มากถึง 
25,000 เพลง แม้แต่เพลงที่คุณนำาเข้าจากซีดี
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หมายเหตุ:  iTunes Match อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ ดู 
support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=th_TH
ก�รสมัครสม�ชิก iTunes Match: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store > สมัครสมาชิก 
iTunes Match ดู www.apple.com/th/itunes/itunes-match/
ก�รเปิด iTunes Match: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store ลงชื่อเข้าใช้หากคุณ
ยังไม่ได้ทำา

เพลย์ลิสต์
สร้�งเพลย์ลิสต์เพื่อจัดระเบียบเพลงของคุณ: ดู เพลย์ลิสต์ แตะ เพลย์ลิสต์ใหม่ ที่อยู่ใกล้กับด้านบน
ของรายการ จากนั้นป้อนชื่อ แตะ  เพื่อเพิ่มเพลงหรือวิดีโอ

ก�รแก้ไขเพลย์ลิสต์: เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ แก้ไข
 • การเพิ่มเพลงอื่นๆ :  แตะ 
 • การลบเพลง:  แตะ  จากนั้นแตะ นำาออก การลบเพลงจากเพลย์ลิสต์ไม่ได้ลบเพลงนั้นออกจาก 

iPad
 • การเปลี่ยนลำาดับเพลง:  ลาก 
เพลย์ลิสต์ใหม่และที่เปลี่ยนแปลงจะถูกคัดลอกไปยังคลัง iTunes ของคุณในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อม
ข้อมูล iPad ด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่าน iCloud หากคุณได้สมัครรับ iTunes Match ไว้
ล้�งหรือลบเพลย์ลิสต์ที่คุณสร�้งใน iPad: เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ ล้าง หรือ ลบ 
เอ�เพลงออกจ�ก iPad: แตะ เพลง ให้กวาดนิ้วที่เพลง จากนั้นแตะ ลบ เพลงจะถูกลบจาก iPad แต่
จะไม่ถูกลบจากคลัง iTunes ของคุณบน Mac หรือ PC ของคุณ หรือจาก iCloud 

  

http://support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=th_TH
http://www.apple.com/th/itunes/itunes-match/
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Genius สร้างขึ้นสำาหรับคุณ
เพลย์ลิสต์ Genius เป็นชุดรวมของเพลงจากคลังของคุณที่เข้ากันได้ดี Genius เป็นบริการฟรี แต่
ต้องใช้ Apple ID

Genius Mix เป็นเพลงที่เลือกแล้วว่าเป็นชนิดเดียวกัน โดยสร้างใหม่จากคลังของคุณทุกครั้งที่คุณฟัง
การรวมเพลงนี้
เปิดใช้ Genius: แตะเพลย์ลิสต์ แตะ เพลย์ลิสต์ Genius จากนั้นแตะ เปิดใช้ Genius
ก�รเลือกดูและเล่น Genius Mixes: แตะ Genius (แตะ อื่นๆ ก่อนหากไม่เห็น Genius) กวาดนิ้วไป
ทางซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าถึงชุดรวมเพลงอื่น ในการเล่นชุดรวมเพลง ให้แตะ 
ก�รสร้�งเพลย์ลิสต์ Genius: ดู เพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ เพลย์ลิสต์ Genius และเลือกเพลง หรือจาก
หน้าจอ กำาลังเล่น แตะ สร้าง จากนั้นแตะ เพลย์ลิสต์ Genius
 • การแทนที่เพลย์ลิสต์โดยการใช้เพลงอื่น:  แตะ ใหม่ แล้วเลือกเพลง
 • การรีเฟรชเพลย์ลิสต์:  แตะ รีเฟรช
 • การบันทึกเพลย์ลิสต์:  แตะ บันทึก เพลย์ลิสต์ถูกบันทึกด้วยไตเติลของเพลงที่คุณเลือกไว้ และทำา

เครื่องหมายโดย 

หากคุณสมัครสมาชิก iTunes Match เพลย์ลิสต์ Genius ของคุณจะถูกเก็บไว้ใน iCloud เพล
ย์ลิสต์ Genius ที่สร้างบน iPad จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับ 
iTunes

หมายเหตุ:  ทันทีที่เพลย์ลิสต์ Genius เชื่อมข้อมูลกับ iTunes คุณจะไม่สามารถลบเพลย์ลิสต์จาก 
iPad โดยตรงได้ ใช้ iTunes เพื่อแก้ไขชื่อเพลย์ลิสต์ หยุดการเชื่อมข้อมูล หรือลบเพลย์ลิสต์
ก�รลบเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว: แตะเพลย์ลิสต์ Genius จากนั้นแตะ ลบ

การแชร์กันภายในพื้นที่
การแชร์กันภายในพื้นที่จะช่วยให้คุณเล่นเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีจากคลัง iTunes บน Mac 
หรือ PC ของคุณได้ โดย iPad และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

หมายเหตุ:  การแชร์กันภายในพื้นที่ต้องใช้เวอร์ชั่น iTunes 10.2 ขึ้นไป ซึ่งมีให้ใช้งานที่ 
www.itunes.com/download เนื้อหาโบนัส เช่น หนังสือเล่มเล็กแบบดิจิตอล และ iTunes 
Extras จะไม่สามารถแชร์ได้

ก�รเล่นเพลงจ�กคลัง iTunes ของคุณบน iPad
 1 ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ไฟล ์> แชร์กันภายในพื้นที่ > เปิดแชร์กันภายในพื้นที่ 

ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นคลิก สร้างแชร์กันภายในพื้นที่
 2 บน iPad ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง จากนั้นเข้าสู่ระบบ แชร์กันภายในพื้นที่ โดยใช้ Apple ID และ

รหัสผ่านเดียวกัน
 3 ใน เพลง ให้แตะ อื่นๆ แตะ ที่แชร์ จากนั้นเลือกคลังของคอมพิวเตอร์ของคุณ: 

ก�รกลับไปที่เนื้อห�บน iPad: แตะ ที่แชร์ แล้วเลือก iPad ของฉัน

  

http://www.itunes.com/download/
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การตั้งค่าเพลง
ไปที่ การตั้งค่า > เพลง เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำาหรับ เพลง ซึ่งรวมถึง:
 • ปรับเสียงอัตโนมัติ (เพื่อปรับระดับความดังเสียงของเนื้อหาเสียงของคุณให้เป็นมาตรฐาน)
 • การปรับแต่งเสียง (EQ)

หมายเหตุ:  โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่า EQ จะปรับใช้กับเพลงที่เล่นจากแอปเพลงเท่านั้น แต่จะส่ง
ผลข้อมูลเสียงออกทั้งหมด รวมถึงแจ็คชุดหูฟังและ AirPlay ด้วย
การตั้งค่า ค่ำาคืน จะบีบอัดช่วงไดนามิกของเสียงออก ทำาให้ลดความดังเสียงของช่องผ่านเสียง
ดังและขยายความดังเสียงของช่องผ่านเสียงเงียบ คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่านี้ขณะฟังเพลงบน
เครื่องบินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังอื่น การตั้งค่าค่ำาคืนจะปรับใช้กับเสียงออกทั้งหมด ซึ่ง
รวมถึงวิดีโอและเพลงด้วย

 • จำากัดความดัง

หมายเหตุ:  ในบางประเทศในสหภาพยุโรป (EU) iPad อาจบ่งชี้เมื่อคุณกำาลังตั้งค่าความดังเสียง
เกินระดับที่ EU ได้แนะนำาไว้สำาหรับความปลอดภัยในการฟัง ในการเพิ่มความดังเสียงเกินกว่าระดับ
นี้ คุณอาจจำาเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครู่หนึ่ง ในการจำากัดความดังเสียงสูงสุดของ
ชุดหูฟังเป็นระดับนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > จำากัดความดัง แล้วเปิด ขีดจำากัดความดังเสียง EU
ป้องก�รก�รเปลี่ยนก�รจำ�กัดคว�มดังเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำากัด > การจำากัด
ความดัง แล้วแตะ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
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ทำาความรู้จัก FaceTime
ใช้ FaceTime เพื่อทำาการโทรผ่านจอภาพหรือโทรด้วยเสียงไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ iOS 
อื่นๆ ที่รองรับ FaceTime กล้อง FaceTime ให้คุณพูดคุยได้แบบเห็นหน้ากัน สลับไปใช้กล้อง 
iSight ทางด้านหลัง (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกรุ่น) เพื่อแชร์สิ่งที่คุณเห็นรอบๆ ตัวคุณ

หมายเหตุ:  FaceTime อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่

ลากรูปภาพของคุณ
ไปยังมุมใด ๆ
ลากรูปภาพของคุณ
ไปยังมุมใด ๆ

สลับระหว่างกล้อง สลับระหว่างกล้อง 

ปิดเสียง 
(คุณสามารถได้ยินและเห็น 
ส่วนผู้โทรจะเห็นแต่ไม่ได้ยิน) 

ปิดเสียง 
(คุณสามารถได้ยินและเห็น 
ส่วนผู้โทรจะเห็นแต่ไม่ได้ยิน) 

ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Apple ID คุณสามารถโทรออกหรือรับสายแบบ FaceTime (ลำาดับ
แรกให้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID ของคุณหรือสร้างบัญชีใหม่) ใน iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular 
คุณสามารถทำาการโทรแบบ FaceTime ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ได้ โดยอาจมีการเรียกเก็บ
ค่าบริการเพิ่มเติม (FaceTime ผ่านข้อมูลเซลลูลาร์หรือ LTE ไม่มีให้ใช้ใน iPad 2) ดู การตั้งค่า
เซลลูลาร์ ที่หน้า 161

FaceTime
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โทรออกหรือรับสาย
ก�รโทร.แบบ FaceTime: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า FaceTime ได้เปิดอยู่บน การตั้งค่า > FaceTime 
แตะ FaceTime จากนั้นป้อนชื่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการโทรในช่องป้อนที่ด้านบนซ้ายสุด แตะ 

 เพื่อโทรผ่านจอภาพ หรือแตะ  เพื่อโทร FaceTime ด้วยเสียง หรือ แตะ  เพื่อเปิดรายชื่อ
และเริ่มโทรจากตรงนี้

แตะไอคอนเพื่อเริ่มการโทร 
FaceTime
แตะไอคอนเพื่อเริ่มการโทร 
FaceTime

ใช้เสียงของคุณในก�รเริ่มก�รโทร กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม จากนั้นพูด “FaceTime” ตามด้วยชื่อของ
บุคคลที่จะโทรหา
ต้องก�รโทรอีกครั้งหรือไม ่แตะ FaceTime เพื่อดูประวัติการโทรในแผงด้านซ้าย แตะ เสียง หรือ 
วิดีโอ เพื่อปรับการค้นหาของคุณ จากนั้น แตะ ชื่อหรือหมายเลขเพื่อโทรอีกครั้ง แตะ  เพื่อเปิดชื่อ
หรือหมายเลขในรายชื่อ
ลบก�รโทรออกจ�กประวัติก�รโทร: แตะ FaceTime เพื่อดูประวัติการโทรบนหน้าจอ กวาดนิ้วไป
ทางซ้าย จากนั้น แตะ ลบ เพื่อลบชื่อหรือหมายเลขจากประวัติการโทรของคุณ
ไม่ส�ม�รถโทรได้ในตอนนี้ใช่หรือไม ่เมื่อมีสายเข้าแบบ FaceTime คุณสามารถรับสาย ปฏิเสธ 
หรือเลือกตัวเลือกอื่นได้ 
ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “โทรออกแบบ FaceTime”

ตั้งค่าการเตือนความจำให้โทรกลับในภายหลังตั้งค่าการเตือนความจำให้โทรกลับในภายหลัง

ส่งข้อความตัวอักษรหาผู้โทรส่งข้อความตัวอักษรหาผู้โทร

ดูชุดทั้งหมด: หมุน iPad เพื่อใช้ FaceTime ในแนวนอน ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแนวที่ไม่
ต้องการ ให้ล็อก iPad ในแนวตั้ง ดู การเปลี่ยนแนวหน้าจอ ที่หน้า 24

การจัดการการโทร
มัลติท�สก์ในขณะที่โทร กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะไอคอนแอป คุณยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนของคุณ 
แต่คุณไม่สามารถเห็นกันและกันได้ ในการย้อนกลับไปเป็นวิดีโอ ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของ
หน้าจอ
สลับส�ยก�รโทร การโทรออกแบบ FaceTime ไม่สามารถโอนสายได้ หากมีสายอื่นโทรเข้ามาใน
ขณะที่คุณกำาลังโทรแบบ FaceTime อยู่ คุณสามารถสิ้นสุดการโทรแบบ FaceTime และรับสาย
เรียกเข้า ปฏิเสธสายเรียกเข้า หรือตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษรได้ คุณสามารถใช้สายซ้อนกับ
การโทร FaceTime ด้วยเสียงเท่านั้น
ใช้ส�ยซ้อนสำ�หรับก�รโทรด้วยเสียง: หากคุณใช้การโทร FaceTime ด้วยเสียง และมีอีกสายโทร
เข้ามา คุณสามารถปฏิเสธสาย วางสายแรกและรับสายใหม่ได้ หรือพักสายแรกไว้และรับสายใหม่
ปิดกั้นผู้เรียกเข้�ที่ไม่ต้องก�ร ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime > ระงับอยู่ > เพิ่มใหม่ คุณจะไม่ได้รับ
การโทร FaceTime หรือข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ปิดกั้น สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิด
กั้นสาย ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH

  

http://support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH
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การตั้งค่า
ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime ที่ซึ่งคุณสามารถ:
 • เปิดหรือปิด FaceTime
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์ Apple ID หรือที่อยู่อีเมลที่จะใช้กับ FaceTime
 • ตั้งค่า ID ผู้โทรของคุณ
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ทำาความรู้จักปฏิทิน

เปลี่ยนปฏิทินหรือบัญชีเปลี่ยนปฏิทินหรือบัญชี

เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมอง

ดูคำเชิญดูคำเชิญ

ค้นหากิจกรรมค้นหากิจกรรม

ก�รเพิ่มกิจกรรม: แตะ  จากนั้นเติมรายละเอียดกิจกรรม หากคุณเพิ่มตำาแหน่งและเลือกเตือน > 
เวลาออก ปฏิทินจะเตือนคุณถึงกิจกรรมโดยอิงเวลาเดินทางจากตำาแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่เพื่อไปที่ๆ 
กิจกรรมเตือนคุณ
ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “สร้างนัดหมายกับ Zack ตอน 9 โมง”
ก�รค้นห�กิจกรรม: แตะ  จากนั้นป้อนข้อความลงในช่องค้นหา ชื่อเรื่อง ผู้ถูกเชิญ ตำาแหน่ง และ
โน้ต สำาหรับปฏิทินที่คุณดูอยู่จะถูกค้นหา 
ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “ปฏิทินของฉันในวันศุกร์นี้มีอะไรบ้าง”
เปลี่ยนมุมมองของคุณ: แตะ วัน สัปดาห์ เดือน หรือ ปี แตะ  เพื่อดูกิจกรรมที่กำาลังเกิดขึ้นเป็น
รายการ ในมุมมองสัปดาห์หรือวัน ให้จีบนิ้วเพื่อซูมเข้าหรือออก
เปลี่ยนสีของปฏิทิน: แตะ ปฏิทิน แล้วแตะ  ถัดจากปฏิทิน จากนั้นเลือกสีจากรายการ สำาหรับ
บัญชีปฏิทินบางบัญชี เช่น Google สีจะถูกตั้งค่าโดยเซิร์ฟเวอร์
ปรับกิจกรรม: แตะค้างไว้ที่กิจกรรม จากนั้นลากไปลงเวลาใหม่ หรือปรับจุดจับ
ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “เลื่อนนัดกับ Barry เป็นวันจันทร์หน้า 9 โมงเช้า”

ปฏิทิน
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การเชิญ
เซิร์ฟเวอร์ iCloud, Microsoft Exchange และ CalDAV บางเซิร์ฟเวอร์ ให้คุณสามารถส่งและ
รับคำาเชิญเข้าร่วมประชุมได้
ก�รเชื้อเชิญบุคคลอื่นเข้�ร่วมกิจกรรม: แตะกิจกรรม แตะแก้ไข จากนั้นแตะ ผู้ถูกเชิญ ป้อนชื่อ หรือ
แตะ  เพื่อเลือกบุคคลจาก รายชื่อ หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเมื่อมีบางคนปฏิเสธการประชุม 
ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > แสดงผู้ถูกเชิญปฏิเสธ
RSVP: แตะกิจกรรมที่คุณได้รับเชิญให้ไป หรือแตะ กล่องข้อความเข้า แล้วแตะคำาเชิญ หากคุณเพิ่ม
ความเห็น (ซึ่งอาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกปฏิทิน) ความเห็นของคุณจะปรากฏให้ผู้จัดประชุมเห็นแต่ผู้
เข้าร่วมรายอื่นจะไม่เห็น ในการดูกิจกรรมที่คุณปฏิเสธ ให้แตะ ปฏิทิน จากนั้นเปิด แสดงกิจกรรมที่
ถูกปฏิเสธ
กำ�หนดเวล�ก�รประชุมโดยไม่ปิดกั้นต�ร�งเวล�ของคุณ: แตะ กิจกรรม แตะ ความพร้อมใช้งาน 
จากนั้น แตะ “ว่าง” หากเป็นกิจกรรมที่คุณได้สร้างขึ้น ให้แตะ “แสดงเป็น” จากนั้นแตะ “ว่าง” 
กิจกรรมจะยังคงอยู่ในปฏิทินของคุณ แต่จะไม่ปรากฏสถานะเป็นไม่ว่างให้กับบุคคลที่ส่งคำาเชิญให้
คุณเห็น
ส่งอีเมลให้ผู้เข�้ร่วมด่วน: แตะกิจกรรม แตะ ผู้ถูกเชิญ จากนั้น แตะ 

การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน

เปิดกิจกรรม Facebook 
ใน การตั้งค่า > Facebook
เปิดกิจกรรม Facebook 
ใน การตั้งค่า > Facebook

เลือกว่าจะดูปฏิทินใดเลือกว่าจะดูปฏิทินใด

เปิดปฎิทินของ iCloud, Google, Exchange หรือ Yahoo! ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน 
แตะที่บัญชี แล้วเปิด ปฏิทิน
ก�รติดต�มกิจกรรมในปฏิทิน: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะ เพิ่มบัญชี แตะ 
อื่นๆ จากนั้นแตะ เพิ่มปฏิทินสมัคร ป้อน URL ของไฟล์ .ics เพื่อสมัครสมาชิก คุณสามารถสมัคร
สมาชิกปฏิทิน iCalendar (.ics) โดยการแตะลิงก์ที่ไปยังปฏิทินนั้นได้เช่นกัน
ก�รเพิ่มบัญชี CalDAV: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน แตะ เพิ่มบัญชี จากนั้นแตะ อื่นๆ แตะ 
เพิ่มบัญชี CalDAV ที่อยู่ใต้ ปฏิทิน
ก�รดูปฏิทินวันเกิด: แตะ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันเกิด เพื่อรวมวันเกิดจากรายชื่อของคุณกับกิจกรรม
ของคุณ หากคุณตั้งค่าบัญชี Facebook คุณยังสามารถรวมวันเกิดของเพื่อนบน Facebook ของ
คุณได้ด้วย
ดูปฏิทินวันหยุด: แตะ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันหยุด เพื่อรวมวันหยุดราชการกับกิจกรรมของคุณ
ดูปฏิทินหล�ยปฏิทินพร้อมกันทีเดียว: แตะ ปฏิทิน จากนั้นเลือกปฏิทินที่คุณต้องการดู
ย้�ยกิจกรรมไปยังปฏิทินอื่น: แตะกิจกรรม แตะ แก้ไข แตะ ปฏิทิน จากนั้นเลือกปฏิทินที่จะย้าย
กิจกรรมไป
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การแชร์ปฏิทิน iCloud
ด้วยการแชร์กันในครอบครัว ปฏิทินที่แชร์กับสมาชิกครอบครัวทุกคนจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ดู 
การแชร์กันในครอบครัว ที่หน้า 36 คุณสามารถแชร์ปฏิทิน iCloud กับผู้ใช้ iCloud อื่น เมื่อคุณ
แชร์ปฏิทิน ผู้อื่นจะสามารถดูปฏิทินนั้นได้ และคุณสามารถให้บุคคลเหล่านั้นเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์เวอร์ชั่นแบบอ่านอย่างเดียวที่ผู้ใช้อื่นสามารถดูได้
ก�รสร้�งปฏิทิน iCloud: แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มปฏิทิน ในส่วน iCloud
ก�รแบ่งปันปฏิทิน iCloud: แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้นแตะปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแชร์ 
แตะ เพิ่มบุคคล จากนั้นป้อนชื่อ หรือแตะ  เพื่อเลือกดูรายชื่อของคุณ คนที่คุณเชิญจะได้รับคำาเชิญ
ทางอีเมลเพื่อเข้าร่วมในปฏิทิน แต่บุคคลนั้นจำาเป็นต้องมีบัญชี iCloud เพื่อตอบรับ
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รเข้�ถึงของผู้ใช้อื่นในปฏิทินที่แบ่งปัน: แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข แล้วแตะปฏิทิน
ที่แชร์ จากนั้นให้แตะบุคคลนั้น คุณสามารถปิดความสามารถในการแก้ไขปฏิทิน ส่งคำาเชิญเข้าร่วม
ปฏิทินอีกครั้ง หรือหยุดการแชร์ปฏิทินกับบุคคลนั้นได้

ก�รปิดก�รแจ้งสำ�หรับปฏิทินที่แบ่งปัน: เมื่อใครบางคนแก้ไขปฏิทินที่แชร์ คุณจะได้รับแจ้งถึงการ
เปลี่ยนแปลง ในการปิดการแจ้งสำาหรับปฏิทินที่แชร์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > การ
เปลี่ยนแปลงของปฏิทินที่แชร์
ก�รแบ่งปันปฏิทินแบบอ่�นอย่�งเดียวกับผู้ใช้อื่น: แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้นแตะปฏิทิน iCloud 
ที่คุณต้องการแชร์ เปิด ปฏิทินสาธารณะ จากนั้นแตะ ลิงก์ที่แชร์ เพื่อคัดลอกหรือส่ง URL สำาหรับ
ปฏิทินของคุณ ใคร ๆ ก็สามารถใช้ URL เพื่อสมัครสมาชิกปฏิทินได้โดยใช้แอปฯ ที่เข้ากันได้ เช่น 
ปฏิทินสำาหรับ OS X

การตั้งค่าปฏิทิน
การตั้งค่าหลายอย่างใน การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน ส่งผลต่อ ปฏิทิน และบัญชีปฏิทินของคุณ 
สิ่งเหล่านี้ได้แก่:
 • การเชื่อมข้อมูลของกิจกรรมในอดีต (กิจกรรมในปัจจุบันจะถูกเชื่อมข้อมูลเสมอ)
 • เสียงเตือนที่เล่นสำาหรับคำาเชิญการประชุมใหม่ๆ
 • ปฏิทินเริ่มต้นสำาหรับกิจกรรมใหม่
 • เวลาเริ่มต้นสำาหรับการเตือน
 • การรองรับเขตเวลา เพื่อแสดงวันที่และเวลาโดยใช้เขตเวลาอื่น
 • วันใดที่เริ่มต้นสัปดาห์
 • การแสดงผลวันที่แบบจีน ฮิบรู หรือ อิสลาม
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การดูรูปภาพและวิดีโอ
แอปรูปภาพทำาให้คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอได้:
 • ถ่ายด้วยกล้องใน iPad
 • จัดเก็บอยู่ใน iCloud (ดู คลังรูปภาพ iCloud ที่หน้า 80)
 • แชร์จากผู้อื่น (ดู การแชร์รูปภาพ iCloud ที่หน้า 81)
 • เชื่อมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 19)
 • บันทึกมาจากอีเมล ข้อความตัวอักษร หน้าเว็บ หรือสกรีนช็อต
 • นำาเข้าจากกล้องของคุณ

แตะเพื่อดูแบบ
เต็มหน้าจอ
แตะเพื่อดูแบบ
เต็มหน้าจอ

แอปรูปภาพมีแถบสำาหรับรูปภาพ ที่แชร์ และอัลบั้ม
 • แตะ รูปภาพ เพื่อดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคุณ จัดระเบียบตามปี ชุดรวม และช่วงเวลา ใน

การเลือกดูรูปภาพในชุดรวมหรือปีอย่างรวดเร็ว ให้แตะค้างไว้ที่ช่วงเวลา จากนั้นลาก
 • แตะ ที่แชร์ เพื่อดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณแชร์กับผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นแชร์กับคุณ ดู การแชร์รูปภาพ 

iCloud ที่หน้า 81
 • แตะ อัลบั้ม เพื่อดูว่ารูปภาพและวิดีโอจัดระเบียบเป็นอัลบั้มใน iPad ของคุณอย่างไร ดู การจัด

ระเบียบรูปภาพและวิดีโอ ถัดไป.
ดูรูปภ�พและวิดีโอทั้งหมดของคุณ: ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพ จะแสดงชุดย่อยตัวแทนของรูปภาพของ
คุณเมื่อคุณดูตามปีหรือตามชุดรวม ในการดูรูปภาพของคุณทั้งหมด ให้ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพ
และกล้อง จากนั้นปิด การสรุปย่อรูปภาพ
ดูต�มตำ�แหน่ง: ในขณะที่ดูตามปีหรือตามชุดรวม ให้แตะ  รูปภาพและวิดีโอที่รวมข้อมูลตำาแหน่ง
จะปรากฏบนแผนที่ แสดงให้เห็นว่าถ่ายมาจากที่ใด

รูปภ�พ
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เมื่อมีการดูรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะเพื่อแสดงและซ่อนตัวควบคุม กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อ
ไปข้างหน้าหรือกลับหลัง
ค้นห�รูปภ�พ: จากอัลบั้มหรือรูปภาพ แตะ  เพื่อค้นหาตามวันที่ (เดือนและปี) หรือ ตามสถาน
ที่ (เมืองและรัฐ) การค้นหายังเก็บรายการค้นหาล่าสุดของคุณไว้และเสนอแนะรายการค้นหาให้คุณ
ด้วย
ซูมเข�้หรือออก: แตะสองครั้ง หรือจีบนิ้วบนรูปภาพ เมื่อคุณซูมเข้า คุณสามารถลากเพื่อดูส่วนอื่นๆ 
ของรูปภาพได้
เล่นวิดีโอ: แตะ  ในการสลับระหว่างมุมมองเต็มหน้าจอกับพอดีหน้าจอ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ
เล่นสไลด์โชว์: ในขณะที่ดูรูปภาพ ให้แตะ  จากนั้นแตะ สไลด์โชว์ เลือกตัวเลือก จากนั้นแตะ เริ่ม
การนำาเสนอภาพนิ่ง ในการหยุดการนำาเสนอภาพนิ่ง ให้แตะหน้าจอ ในการตั้งค่าตัวเลือกสไลด์โชว์
อื่น ให้ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง

ในการกระจายการนำาเสนอภาพนิ่งหรือวิดีโอไปยังทีวี ดูที่ AirPlay ที่หน้า 39

การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ
แถบอัลบั้มจะมีอัลบั้มที่คุณสร้างด้วยตัวเองและอัลบั้มบางส่วนที่สร้างไว้สำาหรับคุณ โดยขึ้นอยู่กับ
วิธีการที่คุณใช้แอปรูปภาพ ตัวอย่างเช่น วิดีโอจะถูกเพิ่มลงในอัลบั้มวิดีโอโดยอัตโนมัติ และคุณจะ
เห็นอัลบั้มการสตรีมภาพของฉันหากคุณใช้คุณสมบัตินั้น (ดู การสตรีมภาพของฉัน ถัดไป) รูปภาพ
ทั้งหมดของคุณใน iCloud จะอยู่ในอัลบั้ม รูปภาพทั้งหมด หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud (ดู คลัง
รูปภาพ iCloud ที่หน้า 80) หากคุณไม่ได้ใช้คลังรูปภาพ iCloud คุณจะเห็นอัลบั้มม้วนฟิล์มแทน ซึ่ง
จะมีรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่คุณถ่ายด้วย iPhone และจากแหล่งอื่นๆ

หมายเหตุ:  หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud อัลบั้มต่างๆ จะจัดเก็บใน iCloud และจะอัปเดตอยู่เสมอ
และเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ iOS 8.1 ขึ้นไปและ Mac ที่มี OS X Yosemite v10.10.3 ขึ้นไปทุก
เครื่อง และใน iCloud.com โดยใช้ Apple ID เดียวกัน ดู คลังรูปภาพ iCloud ที่หน้า 80
สร้�งอัลบั้มใหม่: แตะ อัลบั้ม แตะ  ป้อนชื่อ แล้วแตะ บันทึก เลือกรูปภาพและวิดีโอเพื่อเพิ่มไปยัง
อัลบั้ม จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น
เพิ่มร�ยก�รลงในอัลบั้มที่มีอยู่: ในขณะที่ดูรูปขนาดย่อ ให้แตะ เลือก เลือกรายการ แตะ เพิ่มไปที่ 
จากนั้นเลือกอัลบั้ม
จัดก�รอัลบั้ม: ในขณะที่ดูรายการอัลบั้มของคุณ ให้แตะ แก้ไข
 • เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม:  เลือกอัลบั้ม จากนั้นป้อนชื่อใหม่
 • จัดเรียงอัลบั้มใหม่:  แตะแล้วลากอัลบั้มไปยังตำาแหน่งอื่น
 • ลบอัลบั้ม:  แตะ 

ด้วยคลังรูปภาพ iCloud คุณสามารถจัดการอัลบั้มทั้งหมดของคุณได้จากอุปกรณ์ iOS 8.1 ขึ้นไป
ทุกเครื่องที่ตั้งค่าคลังรูปภาพ iCloud ไว้
ทำ�เครื่องหม�ยที่ชื่นชอบของคุณ: ขณะที่กำาลังดูรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะ  เพื่อเพิ่มลงในอัลบั้ม
โปรด รูปภาพหรือวิดีโอสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มอื่นและเป็นรายการโปรดด้วยก็ได้
ซ่อนรูปภ�พที่คุณต้องก�รเก็บไว้แต่ไม่ให้แสดง: แตะค้างไว้ที่รูปภาพจากนั้นเลือกซ่อน รูปภาพนั้นจะ
ถูกย้ายไปที่อัลบั้มซ่อน แตะค้างไว้ที่รูปภาพที่ซ่อนเพื่อยกเลิกการซ่อนรูปภาพ
เอ�รูปภ�พหรือวิดีโอออกจ�กอัลบั้ม: แตะรูปภาพหรือวิดีโอ แตะ  จากนั้นแตะ ลบรูปภาพ รูปภาพ
หรือวิดีโอจะถูกเอาออกจากอัลบั้มและจากแถบ รูปภาพ
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ลบรูปภ�พหรือวิดีโอออกจ�กแอปรูปภ�พ: แตะแถบ รูปภาพ แตะรูปภาพหรือวิดีโอ แตะ  จากนั้น
แตะลบรูปภาพหรือลบวิดีโอ รูปภาพและวิดีโอที่ลบจะถูกเก็บไว้ในอัลบั้ม ที่ลบล่าสุด โดยมีป้ายกำากับ
แสดงวันที่เหลือจนกว่ารายการจะถูกเอาออกจาก iPad อย่างถาวร ในการลบรูปภาพหรือวิดีโออย่าง
ถาวรก่อนที่จะหมดอายุ ให้แตะรายการ แตะลบ จากนั้นแตะลบรูปภาพหรือลบวิดีโอ หากคุณใช้คลัง
รูปภาพ iCloud รูปภาพและวิดีโอที่ลบจะถูกเอาออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณที่ใช้คลังรูปภาพ 
iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันเป็นการถาวร
กู้คืนรูปภ�พหรือวิดีโอที่ลบ: ในอัลบั้ม ที่ลบล่าสุด ให้แตะรูปภาพหรือวิดีโอ แตะกู้คืน จากนั้นแตะกู้
คืนรูปภาพหรือกู้คืนวิดีโอเพื่อย้ายรายการไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม หรือไปที่อัลบั้ม รูปภาพทั้งหมด หาก
คุณใช้คลังรูปภาพ iCloud

คลังรูปภาพ iCloud
คลังรูปภาพ iCloud จะมอบการเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอของคุณจากอุปกรณ์ iOS 8.1 ขึ้นไปและ 
Mac ที่มี OS X Yosemite v10.10.3 ขึ้นไปทุกเครื่อง และใน iCloud.com โดยใช้ Apple ID 
เดียวกัน คุณสามารถทำาการเปลี่ยนแปลงกับรูปภาพและวิดีโอในแอปรูปภาพ เก็บทั้งต้นฉบับและ
เวอร์ชั่นที่แก้ไขแล้วไว้ และเห็นอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณอัปเดตการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกัน (ดู การ
แก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ ที่หน้า 83) จัดเก็บรูปภาพและวิดีโอได้มากเท่าที่แผนเนื้อที่เก็บข้อมูล 
iCloud ของคุณอนุญาต

หมายเหตุ:  หากคุณเปิดคลังรูปภาพ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลรูปภาพ
และวิดีโอกับ iPad
เปิดคลังรูปภ�พ iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ หรือไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและ
กล้อง
ดูรูปภ�พและวิดีโอในคลังรูปภ�พ iCloud: นอกจากการดูรูปภาพและวิดีโอของคุณในแถบรูปภาพ 
จัดระเบียบตามปี ชุดรวม และช่วงเวลาแล้ว คุณยังสามารถดูเป็นการสตรีมต่อเนื่อง จัดระเบียบตาม
วันที่เพิ่ม ในอัลบั้ม รูปภาพทั้งหมด ได้อีกด้วย
เลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภ�พเนื้อที่เก็บข้อมูลของคุณหรือเก็บรูปภ�พและวิดีโอทั้งหมดของคุณในแบบ
เต็มคว�มละเอียดใน iPad: หากแผนเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณสูงกว่า 5 GB คุณสมบัติ ปรับ
เนื้อที่เก็บข้อมูล iPad ให้เหมาะสม จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะจัดการเนื้อที่เก็บข้อมูลของคุณโดย
อัตโนมัติด้วยการเก็บรูปภาพและวิดีโอแบบเต็มความละเอียดไว้ใน iCloud และจัดเก็บเวอร์ชั่นที่มี
ขนาดเล็กกว่าไว้ใน iPad ของคุณ เนื่องจากพื้นที่ว่างเป็นสิ่งจำาเป็น แตะ ดาวน์โหลดและเก็บแบบ
ดั้งเดิม เพื่อเก็บต้นฉบับแบบเต็มความละเอียดไว้ใน iPad ของคุณ ต้นฉบับของคุณจะจัดเก็บไว้ใน 
iCloud เสมอ
ด�วน์โหลดรูปภ�พหรือวิดีโอแบบเต็มคว�มละเอียด: หากคุณไม่ได้จัดเก็บเวอร์ชั่นดั้งเดิมไว้ใน iPad 
เพียงแค่จีบนิ้วเพื่อซูมไปที่ 100% หรือแตะแก้ไข

หมายเหตุ:  ในการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปยังคลังรูปภาพ iCloud นั้น iPad ต้องเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต หากใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์ใน iPad รุ่นที่มีเซลลูลาร์ คุณจะสามารถดาวน์โหลดได้ครั้ง
ละไม่เกิน 100 MB

หากคุณอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอเกินแผนการจัดเก็บของคุณ คุณสามารถอัปเกรดที่จัดเก็บ iCloud 
ได้ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูล > เปลี่ยนแผนเนื้อที่เก็บข้อมูล เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับตัวเลือกที่มีให้ใช้
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การสตรีมภาพของฉัน
การสตรีมภาพของฉันซึ่งเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นจะอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอใหม่โดยอัตโนมัติไปที่
อุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณที่ใช้การสตรีมภาพของฉัน
เปิดหรือปิดก�รสตรีมภ�พของฉัน: ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง หรือ การตั้งค่า > iCloud > 
รูปภาพ

หมายเหตุ:  รูปภาพที่เก็บอยู่ใน iCloud จะนับรวมจำานวนพื้นที่ iCloud ทั้งหมด แต่รูปภาพที่อัป
โหลดไปยังการกระจายภาพของฉันจะไม่นับรวมกับพื้นที่จัดเก็บ iCloud
ใช้ก�รสตรีมภ�พของฉันโดยไม่มีคลังรูปภ�พ iCloud: รูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายด้วย iPad จะเพิ่ม
ลงในการสตรีมภาพของฉันเมื่อคุณออกจากแอปกล้องและ iPad เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi รูปภาพใดๆ 
ที่คุณเพิ่ม รวมถึงสกรีนช็อตและรูปภาพที่บันทึกจากอีเมล เป็นต้น ยังจะปรากฏในอัลบั้มการสตรีม
ภาพของฉันอีกด้วย

รูปภาพและวิดีโอที่เพิ่มไปที่การสตรีมภาพของฉันในอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณจะปรากฏในการสตรีม
ภาพของฉันใน iPad อุปกรณ์ iOS สามารถเก็บรูปภาพล่าสุดของคุณไว้ใน iCloud ได้ไม่เกิน 1000 
รูปเป็นเวลา 30 วัน คุณสามารถเลือกที่จะนำาเข้ารูปภาพเหล่านี้สู่คอมพิวเตอร์ของคุณได้หากคุณ
ต้องการเก็บไว้อย่างถาวร
จัดก�รเนื้อห�ของก�รสตรีมภ�พของฉัน: ในอัลบั้ม การกระจายภาพของฉัน ให้แตะ เลือก
 • บันทึกภาพที่ดีที่สุดบน iPad:  เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่
 • แชร์ พิมพ์ หรือคัดลอก  เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 
 • การลบรูปภาพ:  เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 

หมายเหตุ:  แม้ว่ารูปภาพที่ลบนั้นจะถูกลบออกจาก การกระจายภาพของฉัน บนอุปกรณ์
ทุกชิ้นของคุณ รูปภาพต้นฉบับนั้นยังคงอยู่ใน อัลบั้มม้วนฟิล์ม บนอุปกรณ์ที่ถ่ายรูปภาพ
ขึ้น รูปภาพที่คุณได้บันทึกไปยังอัลบั้มอื่นบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ถูกลบเช่นกัน ดู 
support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=th_TH
ใช้ก�รสตรีมภ�พของฉันกับคลังรูปภ�พ iCloud: หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud ใน iPad คุณ
สามารถใช้ การสตรีมภาพของฉัน เพื่ออัปโหลดรูปภาพและวิดีโอล่าสุดและดูในอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้
เปิดใช้งานคลังรูปภาพ iCloud ได้

การแชร์รูปภาพ iCloud
ด้วยการแชร์รูปภาพใน iCloud คุณสามารถสร้างอัลบั้มของรูปภาพและวิดีโอเพื่อแชร์ และสมัครเพื่อ
ดูอัลบั้มที่บุคคลอื่นแชร์ด้วย คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูอัลบั้มที่คุณแชร์และพวกเขาสามารถทิ้ง
ความคิดเห็นไว้หากต้องการ โดยการใช้ การแชร์รูปภาพ iCloud (iOS 6 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า หรือ 
OS X Mountain Lion หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า) หากบุคคลเหล่านี้ใช้ iOS 7 หรือ OS X Mavericks 
ขึ้นไป พวกเขาจะสามารถเพิ่มรูปภาพและวิดีโอของตัวเองได้ คุณยังสามารถเผยแพร่อัลบั้มของคุณ
ไปที่เว็บไซต์เพื่อให้ทุกคนสามารถดูได้อีกด้วย การแชร์รูปภาพ iCloud สามารถทำางานได้ไม่ว่าจะมี
หรือไม่มีคลังรูปภาพ iCloud และการสตรีมภาพของฉัน
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หมายเหตุ:  ในการใช้การแชร์รูปภาพ iCloud iPad ต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi การแชร์รูปภาพ 
iCloud ทำางานผ่านทั้งเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายเซลลูลาร์ อาจคิดค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์ ดู 
ข้อมูลการใช้งาน ที่หน้า 158

สร้างอัลบั้มที่แชร์
อัลบั้มใหม่หรือ
เพิ่มรูปภาพไปยัง
อัลบั้มที่มีอยู่แล้ว

สร้างอัลบั้มที่แชร์
อัลบั้มใหม่หรือ
เพิ่มรูปภาพไปยัง
อัลบั้มที่มีอยู่แล้ว

เปิดก�รแชร์รูปภ�พ iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ หรือไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพ
และกล้อง
แชร์รูปภ�พและวิดีโอ: ขณะที่ดูรูปภาพหรือวิดีโอ หรือเมื่อคุณได้เลือกรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการ 
ให้แตะ  แตะการแชร์รูปภาพ iCloud เพิ่มความเห็น จากนั้นแชร์ไปที่อัลบั้มที่แชร์ที่มีอยู่หรือ
เลือกอัลบั้มใหม่ คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูอัลบั้มที่แชร์ของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พวกเขาใช้สำาหรับ iMessage ได้
เปิดใช้ง�นเว็บไซต์ส�ธ�รณะ: เลือกแชร์อัลบั้ม แตะ ผู้คน จากนั้นเปิด เว็บไซต์สาธารณะ แตะ แชร์
ลิงก์ หากคุณต้องการประกาศไซต์
เพิ่มร�ยก�รลงในอัลบั้มที่แชร์: ในการดูอัลบั้มที่แชร์ ให้แตะ , เลือกรายการ จากนั้นแตะ เสร็จ คุณ
สามารถเพิ่มความเห็นได้ จากนั้นแตะ โพสต์
ลบรูปภ�พออกจ�กอัลบั้มที่แชร์: เลือกอัลบั้มที่แชร์ แตะ เลือก เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการ
ลบ จากนั้น แตะ  คุณต้องเป็นเจ้าของอัลบั้มที่แชร์หรือเจ้าของรูปภาพ
ลบคว�มเห็นออกจ�กอัลบั้มที่แชร์: เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่มีความคิดเห็น แตะค้างไว้ที่ความคิดเห็น 
จากนั้นแตะ ลบ คุณต้องเป็นเจ้าของอัลบั้มที่แชร์หรือเจ้าของความคิดเห็น
เปลี่ยนชื่ออัลบั้มที่แชร์: แตะ แชร์ แตะ แก้ไข จากนั้น แตะ ชื่อ แล้วป้อนชื่อใหม่
เพิ่มหรือลบผู้สมัครรับ หรือเปิดหรือปิดก�รแจ้ง: เลือกอัลบั้มที่แชร์ จากนั้น แตะ ผู้คน
สมัครรับอัลบั้มที่แชร์: เมื่อคุณได้รับคำาเชิญ ให้แตะแถบ ที่แชร์  จากนั้นแตะ ยอมรับ คุณยัง
สามารถตอบรับคำาเชิญในอีเมลได้อีกด้วย
เพิ่มร�ยก�รลงในอัลบั้มที่แชร์ที่คุณสมัครรับ: ดูอัลบั้มที่แชร์ ให้แตะ  เลือกรายการ จากนั้น แตะ 
เสร็จสิ้น คุณสามารถเพิ่มความเห็นได้ จากนั้นแตะ โพสต์ 
ดูอัลบั้มครอบครัวคุณ: เมื่อตั้งค่าการแชร์ของครอบครัว อัลบั้มที่แชร์มีชื่อว่า "ครอบครัว" จะสร้าง
ขึ้นโดยอัตโนมัติในอัลบั้มม้วนฟิล์มบนทุกๆ อุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัว สมาชิกทุกคนในครอบครัว
สามารถใส่รูปภาพ วิดีโอและความคิดเห็นในอัลบั้ม และได้รับการแจ้งเมื่อใดที่มีรายการใหม่เพิ่ม
เข้ามา สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ให้ดูที่ การแชร์กันใน
ครอบครัว ที่หน้า 36
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วิธีอื่นในการแชร์รูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถแชร์รูปภาพและวิดีโอในแอปเมลหรือข้อความ หรือด้วยแอปอื่นที่คุณติดตั้ง 
ก�รแชร์หรือคัดลอกรูปภ�พหรือวิดีโอ: ดูรูปภาพหรือวิดีโอ จากนั้นแตะ  หากคุณไม่เห็น , ให้
แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม

แตะ อื่นๆ ในการแชร์เพื่อเปิดแอปที่คุณต้องการใช้เพื่อแชร์ 

การจำากัดขนาดของไฟล์แนบจะถูกกำาหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ บางครั้งอาจมีความจำาเป็นที่ iPad 
จะบีบอัดไฟล์แนบรูปภาพและวิดีโอ

คุณยังสามารถคัดลอกรูปภาพและวิดีโอ จากนั้นวางลงในอีเมลหรือข้อความตัวอักษรได้เช่นกัน 
(MMS หรือ iMessage)
ก�รแชร์หรือคัดลอกรูปภ�พและวิดีโอหล�ยอัน: ในขณะดูตามช่วงเวลา ให้แตะ แชร์ 
บันทึกหรือแชร์รูปภ�พหรือวิดีโอที่คุณได้รับ: 
 • อีเมล:  แตะเพื่อดาวน์โหลดหากจำาเป็น จากนั้นแตะค้างไว้ที่รายการเพื่อดูตัวเลือกการแชร์และอื่นๆ
 • ข้อความตัวอักษร:  แตะรายการในบทสนทนา จากนั้นแตะ 

รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับในข้อความหรือบันทึกจากหน้าเว็บจะบันทึกลงในแถบ รูปภาพ ของคุณ 
และยังสามารถดูในอัลบั้มม้วนฟิล์ม หรือหากคุณกำาลังใช้คลังรูปภาพ iCloud ก็สามารถดูในอัลบั้ม 
รูปภาพ ได้อีกด้วย

การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ
คุณสามารถแก้ไขรูปภาพบน iPad ได้เลย หากรูปภาพของคุณเก็บอยู่ใน iCloud รูปภาพที่แก้ไขจะ
อัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณที่ตั้งค่ากับ iCloud ไว้ และรูปภาพทั้งเวอร์ชั่นดั้งเดิมและแก้ไขจะ
ถูกบันทึกเก็บไว้ หากคุณลบรูปภาพ รูปภาพจะถูกลบออกจาก iCloud และอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณ 
ส่วนเสริมของแอปรูปภาพมีตัวเลือกพิเศษในการแก้ไขรูปภาพ ดู ส่วนขยายแอป ที่หน้า 24
ก�รแก้ไขรูปภ�พ: ดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะหนึ่งในเครื่องมือ ในการแก้ไข
รูปภาพที่ไม่ได้ถ่ายด้วย iPad แตะรูปภาพ จากนั้น แก้ไข จากนั้น แตะ ทำาสำาเนาแล้วแก้ไข
 • ปรับอัตโนมัติ  ปรับปรุงคุณภาพการเปิดรับแสง ความต่างระดับสี ความเข้ม และอื่นๆ ของ

รูปภาพ
 • ด้วยเครื่องมือลบตาแดง , ให้แตะตาแต่ละข้างที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง
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 • แตะ  แล้วแอปรูปภาพจะเสนอการครอบตัดที่เหมาะสม แต่คุณสามารถลากมุมของเครื่องมือ
เส้นตารางเพื่อตั้งค่าการครอบตัดของคุณเองได้ เลื่อนวงล้อเพื่อเอียงหรือปรับตำาแหน่งรูปภาพ 
แตะ อัตโนมัติ เพื่อจัดแนวรูปภาพตามแนวนอน และแตะ รีเซ็ต ยกเลิกเปลี่ยนแปลงการจัดแนว 
แตะ  เพื่อหมุนรูปภาพ 90 องศา แตะ  เพื่อเลือกอัตราส่วนการครอบตัดแบบมาตรฐาน เช่น 
2:3 หรือแบบจัตุรัส

หมุนรูปภาพ หมุนรูปภาพ เลื่อนวงล้อเพื่อเอียงหรือปรับตำแหน่ง เลื่อนวงล้อเพื่อเอียงหรือปรับตำแหน่ง 

เลือกรูปแบบรูปภาพมาตรฐานเลือกรูปแบบรูปภาพมาตรฐาน

 • ตัวกรองรูปภาพ  ให้คุณได้ปรับใช้ลูกเล่นสีแบบต่างๆ เช่น โมโน หรือ โครม
 • แตะ การปรับ  เพื่อตั้งค่าตัวเลือกแสง สี และขาวดำา (ภาพขาวดำา) แตะลูกศรลง จากนั้นแตะ 

 ถัดจากแสง สี หรือขาวดำา เพื่อเลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการปรับ ขยับแถบเลื่อนเพื่อลูกเล่น
ที่ต้องการ

เปรียบเทียบเวอร์ชั่นแก้ไขกับต้นฉบับ: แตะค้างที่รูปภาพเพื่อดูแบบต้นฉบับ ปล่อยเพื่อดูรายการ
แก้ไขของคุณ
ไม่ชอบผลลัพธ์หรือ แตะ ยกเลิก จากนั้น แตะ ทิ้งการเปลี่ยนแปลง แตะ เสร็จสิ้นเพื่อบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง 
แปลงกลับเป็นต้นฉบับ: หลังจากคุณแก้ไขรูปภาพและบันทึกการแก้ไขของคุณแล้ว คุณสามารถแปลง
กลับไปเป็นภาพถ่ายต้นฉบับได้ แตะภาพถ่าย แตะแก้ไข จากนั้นแตะ แปลงกลับ
ก�รตัดแต่งวิดีโอ: แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม ลากจุดสิ้นสุดของตัวแสดงเฟรม จากนั้นแตะ ตัด
แต่ง

ข้อสำาคัญ:  หากคุณเลือก ตัดแต่งต้นฉบับ เฟรมที่โดนตัดแต่งจะถูกลบออกจากวิดีโอต้นฉบับอย่าง
ถาวร หากคุณเลือก “บันทึกเป็นคลิปใหม่” คลิปวิดีโอที่ตัดแต่งใหม่จะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มวิดีโอของ
คุณและไม่มีผลกระทบใดๆ กับวิดีโอต้นฉบับ
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การพิมพ์รูปภาพ
ก�รพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้ง�น AirPrint: 
 • พิมพ์รูปภาพรูปเดียว:  แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์
 • พิมพ์รูปภาพหลายๆ รูป:  ขณะดูอัลบั้มรูปภาพ ให้แตะ เลือก เลือกรูปภาพ แตะ  จากนั้นแตะ 

พิมพ์
ดู AirPrint ที่หน้า 40

การนำาเข้ารูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถนำาเข้ารูปภาพและวิดีโอได้โดยตรงจากกล้องดิจิตอล จากอุปกรณ์ iOS ชิ้นอื่นที่มีกล้อง 
หรือจากการ์ดหน่วยความจำา SD สำาหรับ iPad (รุ่นที่ 4 ขึ้นไป) หรือ iPad mini ให้ใช้ ตัวอ่านภาพ
จากกล้องแบบ Lightning ไปเป็นการ์ด SD หรืออะแดปเตอร์กล้องแบบ Lightning ไปเป็น USB 
(ทั้งสองรายการมีจำาหน่ายแยกต่างหาก) สำาหรับ iPad รุ่นก่อนหน้า ให้ใช้ชุดการเชื่อมต่อกล้อง 
iPad (มีจำาหน่ายแยกต่างหาก) ซึ่งมีทั้งตัวอ่านการ์ด SD และตัวเชื่อมต่อกล้อง

นำ�เข�้รูปภ�พ
 1 เสียบตัวอ่านการ์ด SD หรือตัวเชื่อมต่อกล้องเข้ากับตัวเชื่อมต่อ Lightning หรือตัวเชื่อมต่อ Dock 

แบบ 30 พินของ iPad
 • การใช้การ์ดหน่วยความจำา SD:  เสียบการ์ดเข้าไปในช่องบนตัวอ่านการ์ด SD อย่าฝืนเสียบการ์ด

เข้าไปในช่อง เพราะการ์ดจะเสียบได้เพียงแบบเดียว
 • การเชื่อมต่อกล้องหรืออุปกรณ์ iOS:  ใช้สาย USB ที่มากับกล้องหรืออุปกรณ์ iOS และเชื่อมต่อ

กับพอร์ต USB บนตัวเชื่อมต่อกล้อง หากคุณกำาลังใช้อุปกรณ์ iOS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด
และปลดล็อกแล้ว ในการเชื่อมต่อกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดกล้องและอยู่ในโหมดถ่ายโอน 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับกล้อง

 2 ปลดล็อก iPad
 3 แอปรูปภาพจะเปิดและแสดงรูปภาพและวิดีโอที่สามารถนำาเข้าได้
 4 เลือกรูปภาพและวิดีโอเพื่อนำาเข้า

 • การนำาเข้ารายการทั้งหมด:  แตะ นำาเข้าทั้งหมด
 • การนำาเข้าเพียงบางรายการ:  แตะรายการที่คุณต้องการนำาเข้า (เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นมา

สำาหรับแต่ละรายการ) แตะ นำาเข้า จากนั้นแตะ นำาเข้าที่เลือก
 5 หลังจากนำาเข้ารูปภาพแล้ว ให้เก็บหรือลบรูปภาพและวิดีโอที่อยู่ในการ์ด กล้อง หรืออุปกรณ์ iOS
 6 ยกเลิกการเชื่อมต่อตัวอ่านการ์ด SD หรือตัวเชื่อมต่อกล้อง

กิจกรรมใหม่ในอัลบั้มนำาเข้าล่าสุดจะมีรูปภาพทั้งหมดที่คุณเพิ่งนำาเข้าไป 
ในการถ่ายโอนรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ แล้วนำาเข้า
รูปภาพที่มีแอปรูปภาพ เช่น iPhoto หรือ Adobe Elements

การตั้งค่ารูปภาพ
การตั้งค่าสำาหรับ รูปภาพ อยู่ที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง สิ่งเหล่านี้ได้แก่:
 • คลังรูปภาพ iCloud การกระจายภาพของฉัน การแชร์รูปภาพ iCloud และอัปโหลดชุดรูปภาพ
 • แถบรูปภาพ
 • สไลด์โชว์
 • เส้นตารางกล้อง
 • HDR (ช่วงแสงกว้างขึ้น)
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ทำาความรู้จัก กล้อง
เร็วๆ! เปิดกล้องเลย! จากหน้าจอล็อก เพียงแค่กวาดนิ้ว  ขึ้น หรือ กวาดนิ้วจากด้านล่างของขอบ
หน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 
หมายเหตุ:  เมื่อคุณเปิด กล้อง จากหน้าจอล็อก คุณสามารถดูและแก้ไขรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่าย
ได้ขณะที่อุปกรณ์ถูกล็อก โดยแตะที่รูปขนาดย่อตรงมุมซ้ายล่างของหน้าจอ ในการแชร์รูปภาพและ
วิดีโอ ให้ปลดล็อก iPad ก่อน

ด้วย iPad คุณสามารถถ่ายทั้งรูปภาพนิ่งและวิดีโอได้โดยใช้กล้อง FaceTime ด้านหน้าหรือกล้อง
ด้านหลัง 

ดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณได้ถ่ายไปดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณได้ถ่ายไป

ถ่ายรูปถ่ายรูป

เปิด HDRเปิด HDR

สลับระหว่างกล้องสลับระหว่างกล้อง

กล้อง
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การถ่ายรูปและวิดีโอ
กล้องมีโหมดให้เลือกมากมาย ซึ่งให้คุณถ่ายภาพนิ่ง รูปภาพรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไทม์แลปส์ วิดีโอ 
และ พาโนรามา
เลือกโหมด: ลากขึ้นหรือลากลง หรือแตะป้ายโหมดกล้องเพื่อเลือก ไทม์แลปส์ วิดีโอ รูปภาพ 
สี่เหลี่ยม หรือ พาโน
ก�รถ่�ยรูป: เลือก รูปภาพ จากนั้นแตะปุ่มถ่ายภาพสีขาว หรือกดปุ่มความดังเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
 • การถ่ายภาพแบบรัว:  (iPad Air 2) แตะปุ่มถ่ายภาพค้างไว้เพื่อถ่ายภาพแบบรัวเป็นชุด (ใช้ได้

ขณะอยู่ในโหมดรูปภาพหรือจัตุรัส) เสียงชัตเตอร์จะแตกต่างจากปกติและตัวนับจะแสดงจำานวน
ภาพที่คุณได้ถ่ายไว้ จนกว่าคุณจะยกนิ้วขึ้น ในการดูช็อตที่แนะนำาและเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ
เก็บไว้ ให้แตะที่รูปย่อ จากนั้นแตะ เลือก จุดสีเทาทำาเครื่องหมายรูปภาพที่แนะนำา ในการคัดลอก
รูปภาพจากการถ่ายรัวเป็นรูปภาพเดี่ยวในอัลบั้มรัวของม้วนฟิล์ม ให้แตะที่วงกลมตรงมุมขวาล่าง
ของอัลบั้มม้วนฟิล์ม ในการลบการถ่ายรัวของรูปภาพ ให้แตะที่ภาพ จากนั้นแตะ 

 • การปรับใช้ตัวกรอง:  แตะ  ในการปรับใช้ลูกเล่นสีแบบต่างๆ เช่น โมโน หรือ โครม ในการ
ปิดตัวกรอง ให้แตะ  จากนั้นแตะ ไม่มี คุณยังสามารถปรับใช้ตัวกรองในภายหลังเมื่อคุณแก้ไข
รูปภาพได้อีกด้วย ดู การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ ที่หน้า 83

รูปสี่เหลี่ยมจะปรากฏขึ้นมาชั่วครู่ตรงตำาแหน่งที่ตั้งค่าการเปิดรับแสง เมื่อคุณถ่ายรูปบุคคล การ
ตรวจจับใบหน้า (iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) จะปรับสมดุลการเปิดรับแสงได้ถึง 10 ใบหน้า กรอบสี่เหลี่ยม
จะปรากฏสำาหรับแต่ละใบหน้าที่ถูกตรวจจับ

การเปิดรับแสงเป็นแบบอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตั้งค่าการเปิดรับแสงได้ด้วยตัวเองในภาพต่อไป
ได้โดยแตะที่วัตถุหรือพื้นที่บนหน้าจอ การแตะหน้าจอจะตั้งค่าโฟกัสและการเปิดรับแสงด้วยกล้อง 
iSight และการตรวจจับใบหน้าจะปิดชั่วคราว ในการล็อกการเปิดรับแสงและโฟกัส ให้แตะค้างไว้
จนกว่ารูปสี่เหลี่ยมจะกะพริบ ถ่ายรูปมากเท่าจำานวนที่คุณต้องการ เมื่อคุณแตะหน้าจออีกครั้ง การตั้ง
ค่าการตรวจจับใบหน้าจะเปิดกลับมาโดยอัตโนมัติ
ปรับก�รรับแสง: แตะเพื่อดู  ถัดจากรูปสี่เหลี่ยมการปรับรับแสง จากนั้นเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับ
การรับแสง
ถ่�ยรูปภ�พพ�โนร�ม�: เลือก พาโน แตะปุ่มถ่ายภาพ จากนั้นแพนอย่างช้าๆ ในทิศทางของลูกศร 
(กล้อง iSight) ในการแพนในทิศทางอื่น ให้แตะลูกศรก่อน สำาหรับการแพนในแนวตั้ง ให้หมุน iPad 
เป็นแนวนอนก่อน คุณสามารถย้อนกลับทิศทางของการแพนในแนวตั้งได้ด้วย
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เก็บบันทึกประสบก�รณ์ไว้ด้วยไทม์แลปส์: เลือก ไทม์แลปส์ ตั้ง iPad ไว้ตรงที่คุณต้องการจากนั้น
แตะปุ่มบันทึก ไทม์แลปส์ เพื่อเริ่มต้นจับภาพ พระอาทิตย์ตก ดอกไม้บาน หรือประสบการณ์อื่น ๆ 
เป็นระยะเวลาหนึ่ง แตะปุ่มบันทึกวิดีโอไทม์แลปส์ อีกครั้งเพื่อหยุด รูปภาพไทม์แลปส์ จะรวบรวมเป็น
วิดีโอสั้นที่คุณสามารถดูและแชร์ได้
ถ่�ยวิดีโอ: เลือก วิดีโอ จากนั้นแตะปุ่มบันทึกวิดีโอหรือกดปุ่มความดังเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเริ่มและ
หยุดบันทึก วิดีโอบันทึกภาพที่ 30 fps (เฟรมต่อวินาที)
ก�รทำ�ให้ช้�: (iPad Air 2) เลือก สโลว์ เพื่อถ่ายวิดีโอแบบสโลว์โมชั่นที่ 120 fps คุณสามารถตั้ง
ค่าส่วนที่ต้องการให้เล่นแบบสโลว์โมชั่นเมื่อคุณแก้ไขวิดีโอได้
ตั้งค่�ส่วนสโลว์โมชั่นของวิดีโอ: แตะรูปย่อ จากนั้นใช้แถบแนวตั้งด้านใต้ตัวแสดงเฟรมเพื่อตั้งค่าส่วน
ที่คุณต้องการเล่นแบบสโลว์โมชั่น
ซูมเข�้หรือออก: จีบนิ้วที่รูปภาพบนหน้าจอ (กล้อง iSight) ด้วย iPad Air (ทุกรุ่น) และ 
iPad mini 2 ขึ้นไป การซูมจะทำางานในโหมดวิดีโอเช่นเดียวกับโหมดรูปภาพ

หากเปิด บริการหาตำาแหน่งที่ตั้ง รูปภาพและวิดีโอจะถูกระบุข้อมูลตำาแหน่งซึ่งสามารถนำาไปใช้ได้ใน
แอปและเว็บไซต์สำาหรับแชร์รูปภาพ ดู ความเป็นส่วนตัว ที่หน้า 42
ใช้ตัวตั้งเวล�จับภ�พเพื่อรอให้คุณเข�้ไปในภ�พของคุณด้วย: หลีกเลี่ยง “กล้องสั่น” หรือเพิ่มตัวเอง
เข้าไปอยู่ในภาพด้วย ตัวตั้งเวลาจับภาพ ในการเพิ่มคุณอยู่ในภาพด้วย อย่างแรกตั้ง iPad ให้มั่นคง
และจัดกรอบถ่าย แตะ  แตะ 3 วิ (วินาที) หรือ 10 วิ จากนั้นแตะปุ่มถ่ายภาพ
ต้องก�รจับภ�พสิ่งที่แสดงบนหน�้จอของคุณหรือไม่ กดและปล่อยปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมพร้อม
กัน สกรีนช็อตจะเพิ่มไปที่แถบรูปภาพใน รูปภาพ และสามารถดูในอัลบั้มม้วนฟิล์มหรืออัลบั้มรูปภาพ
ทั้งหมดได้ด้วยเช่นกัน (หากคุณกำาลังใช้คลังรูปภาพ iCloud)
ทำ�ให้ดูดีขึ้น: คุณสามารถแก้ไขรูปภาพและตัดแต่งวิดีโอได้ใน iPad ดู การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่ง
วิดีโอ ที่หน้า 83
ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:
 • “เปิดกล้อง”
 • “ถ่ายรูป”

HDR
HDR (“ช่วงแสงกว้างขึ้น”) ช่วยให้คุณได้ภาพสวยๆ แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความต่างระดับสีสูง 
ส่วนที่ดีที่สุดของภาพที่ถ่ายแบบเร็วสามภาพ ซึ่งถ่ายที่การเปิดรับแสงที่ต่างกัน (ยาว ปกติ และสั้น) 
จะถูกผสมเข้าด้วยกันเป็นรูปภาพเดียว
ใช้ HDR: (กล้อง iSight บน iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) แตะ HDR เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ทำาให้ทั้ง 
iPad และวัตถุอยู่นิ่ง ๆ
เก็บรูปภ�พเวอร์ชั่นธรรมด�และเวอร์ชั่น HDR: ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง > เก็บรูปภาพ
ธรรมดา รูปภาพทั้งเวอร์ชั่นธรรมดาและ HDR จะปรากฏอยู่ในอัลบั้มม้วนฟิล์ม เวอร์ชั่น HDR ของ
รูปภาพในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณจะทำาเครื่องหมายด้วย “HDR” ตรงมุม

การดู การแชร์ และการพิมพ์
รูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายจะถูกบันทึกไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ เมื่อเปิดใช้งานคลังรูปภาพ 
iCloud อยู่ รูปภาพและวิดีโอใหม่ทั้งหมดจะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติและมีให้ใช้ใน รูปภาพ บน
อุปกรณ์ iOS 8.1 ทุกเครื่องที่ตั้งค่าคลังรูปภาพ iCloud ดู คลังรูปภาพ iCloud ที่หน้า 80 เมื่อคลัง
รูปภาพ iCloud ปิดอยู่ คุณสามารถเก็บรูปภาพล่าสุดจากอุปกรณ์ทั้งหมดที่เปิดใช้งานไว้ในอัลบั้มกา
รสตรีมภาพของฉันได้ถึง 1,000 รูป ดู การสตรีมภาพของฉัน ที่หน้า 81
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ดูรูปภ�พของคุณ: แตะรูปภาพขนาดย่อ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปภาพที่ถ่าย
ล่าสุด แตะรูปภาพทั้งหมดเพื่อดูทุกอย่างในแอปรูปภาพ

แตะหน้าจอเพื่อแสดงหรือซ่อนตัวควบคุม  
รับตัวเลือกก�รแชร์และก�รพิมพ์: แตะ  ดู การแชร์จากแอป ที่หน้า 35
อัปโหลดรูปภ�พและวิดีโอ: ใช้คลังรูปภาพ iCloud เพื่ออัปโหลดรูปภาพและวิดีโอจาก iPad ของคุณ
ไปยัง iCloud และเข้าถึงรูปภาพเหล่านั้นได้ในอุปกรณ์ iOS 8.1 ของคุณที่ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID 
เดียวกัน คุณยังสามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอจากแอปรูปภาพบน iCloud.com 
ได้อีกด้วย ดู คลังรูปภาพ iCloud ที่หน้า 80
เชื่อมข้อมูลรูปภ�พและวิดีโอกับ iPad จ�ก Mac ของคุณ: ใช้บานหน้าต่างการตั้งค่ารูปภาพใน 
iTunes ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 19

การตั้งค่ากล้อง
ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง สำาหรับตัวเลือกกล้อง ซึ่งรวมถึง:
 • คลังรูปภาพ iCloud การสตรีมภาพของฉัน และการแชร์รูปภาพ iCloud
 • สไลด์โชว์ 
 • เส้นตาราง
 • HDR

ปรับความดังเสียงของเสียงชัตเตอร์ด้วยการตั้งค่า ความดังและการเตือน ในการตั้งค่า > เสียง หรือ
ปิดเสียงโดยใช้สวิตช์เปิด/ปิดเสียง (ในบางประเทศ การปิดเสียงจะถูกปิดใช้งาน)
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ทำาความรู้จักรายชื่อ
iPad ให้คุณเข้าถึงและแก้ไขรายการรายชื่อของคุณจากบัญชีส่วนบุคคล บัญชีธุรกิจ และบัญชีอื่น ๆ 
ได้ 

เปิดใน ข้อความเปิดใน ข้อความ

เปิดใน 
FaceTime
เปิดใน 
FaceTime

เปิดใน แผนที่เปิดใน แผนที่

ตั้งค่�ก�ร์ดข้อมูลของฉันสำ�หรับ Safari, Siri และแอปอื่นๆ: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน 
แตะ ข้อมูลของฉัน แล้วเลือกการ์ดรายชื่อที่มีชื่อและข้อมูลของคุณ
ให้ Siri รู้ว่�ใครเป็นใคร: ในขณะที่แก้ไข การ์ดข้อมูลของฉัน ของคุณ ให้แตะ เพิ่มชื่อที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อกำาหนดความสัมพันธ์ที่คุณต้องการให้ Siri ได้รู้ เพื่อให้คุณสามารถพูดสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น “ส่ง
ข้อความหาพี่สาวของฉัน” คุณยังสามารถเพิ่มความสัมพันธ์โดยใช้ Siri ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น พูด
ว่า “John Appleseed เป็นพี่ชายของฉัน”
ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “พี่สาวของฉันคือ Sarah Castelblanco”
ค้นห�ร�ยชื่อ: ใช้ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนสุดของรายการรายชื่อ คุณยังสามารถค้นหารายชื่อของคุณ
ได้ด้วยการใช้ ค้นหาโดย Spotlight (ดู การค้นหาโดย Spotlight ที่หน้า 32)
ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “ที่อยู่ที่ทำางานของพี่ชายของฉันคืออะไร”
ก�รแชร์ร�ยชื่อ: แตะที่รายชื่อ แล้วแตะ แชร์รายชื่อ ดู การแชร์จากแอป ที่หน้า 35
เปลี่ยนป้�ย: หากช่องมีป้ายที่ผิด เช่นเป็นบ้านแทนที่จะเป็นที่ทำางานให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะป้าย
และเลือกป้ายจากรายการ หรือแตะ เพิ่มช่องแบบกำาหนดเอง เพื่อสร้างช่องของคุณเอง
เพิ่มโปรไฟล์สังคมของเพื่อนคุณ: ขณะที่ดูรายชื่อ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ “เพิ่มโปรไฟล์สังคม” 
คุณสามารถเพิ่มบัญชี Twitter Facebook LinkedIn Flickr Myspace และ Sina Weibo ได้ 
หรือสร้างรายการกำาหนดเองได้
ก�รลบร�ยชื่อ: ไปที่การ์ดของรายชื่อ จากนั้นแตะ แก้ไข เลื่อนลงมา จากนั้นแตะ ลบรายชื่อ

แอปร�ยชื่อ
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การเพิ่มรายชื่อ
นอกจากการป้อนรายชื่อ คุณสามารถ:
 • การใช้รายชื่อ iCloud ของคุณ:  ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดรายชื่อ
 • การนำาเข้าเพื่อนใน Facebook ของคุณ:  ไปที่ การตั้งค่า > Facebook จากนั้นเปิดรายชื่อใน

รายการ “อนุญาตให้แอปเหล่านี้ใช้บัญชีของคุณ” การกระทำาเช่นนี้จะสร้างกลุ่ม Facebook ใน
รายชื่อ 

 • การใช้รายชื่อ Google ของคุณ:  ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน แตะบัญชี Google ของ
คุณ แล้วเปิด รายชื่อ

 • เข้าถึงสมุดรายชื่อส่วนกลางของ Microsoft Exchange:  ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน 
แตะบัญชี Exchange ของคุณ แล้วเปิด รายชื่อ

 • ตั้งค่าบัญชี LDAP หรือ CardDAV เพื่อเข้าถึงไดเร็กเทอรี่ทางธุรกิจหรือทางสถานศึกษา:  ไป
ที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มบัญชี > อื่นๆ แล้วแตะ “เพิ่มบัญชี LDAP” หรือ “เพิ่ม
บัญชี CardDAV” และป้อนข้อมูลบัญชี

 • การเชื่อมข้อมูลรายชื่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณ:  ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดราย
ชื่อที่เชื่อมข้อมูลในบานหน้าต่างข้อมูลอุปกรณ์ สำาหรับข้อมูล ให้ดูวิธีใช้ iTunes

 • การนำาเข้ารายชื่อจาก vCard:  แตะสิ่งที่แนบในรูปแบบ .vcf ที่อยู่ในอีเมลหรือข้อความ
ค้นห�ไดเร็กเทอรี่: แตะ กลุ่ม แตะไดเร็กเทอรี่ GAL CardDav หรือ LDAP ที่คุณต้องการค้นหา จาก
นั้นป้อนการค้นหาของคุณ ในการบันทึกข้อมูลของบุคคลไปยังรายชื่อของคุณ ให้แตะ เพิ่มรายชื่อ
ก�รแสดงหรือซ่อนกลุ่ม: แตะ กลุ่ม จากนั้นเลือกกลุ่มที่คุณต้องการดู ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมี
แหล่งข้อมูลรายชื่อมากกว่าหนึ่งแหล่งเท่านั้น
อัปเดตร�ยชื่อของคุณโดยใช้ Twitter, Facebook และ Sina Weibo: ไปที่ การตั้งค่า > Twitter 
การตั้งค่า > Facebook หรือ การตั้งค่า > Sina Weibo จากนั้น แตะ อัปเดตรายชื่อ จะอัปเดตรูป
ภาพรายชื่อและชื่อบัญชีสื่อสังคมในรายชื่อ

รวมรายชื่อเข้าด้วยกัน
เมื่อมีคุณมีรายชื่อจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณอาจจะมีรายการที่หลากหลากสำาหรับบุคคล
เดียวกัน ในการป้องกันไม่ให้รายชื่อที่ซ้ำาซ้อนปรากฏในรายการ รายชื่อทั้งหมด ของคุณ รายชื่อจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีชื่อเดียวกันจะถูกเชื่อมและแสดงเป็นรายชื่อเดียว รายชื่อแบบรวม หากคุณดูราย
ชื่อแบบรวม หัวข้อข้อมูลแบบรวมจะปรากฏขึ้นมา 
รวมร�ยชื่อเข้�ด้วยกัน: หากไม่ได้เชื่อมสองรายการสำาหรับบุคคลรายเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณจะ
สามารถรวมรายการเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง แก้ไขรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง แตะ เชื่อมรายชื่อ จากนั้น
เลือกรายชื่ออื่นที่จะเชื่อมด้วย:

รายชื่อที่เชื่อมต่อแล้วจะไม่ถูกผสาน หากคุณเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลในรายชื่อแบบรวม การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีต้นทางแต่ละบัญชีที่มีข้อมูลนั้นอยู่แล้ว

หากคุณเชื่อมรายชื่อที่มีชื่อต้นหรือนามสกุลต่างกัน ชื่อบนการ์ดแต่ละใบจะไม่เปลี่ยน แต่จะมีเพียงชื่อ
เดียวเท่านั้นที่ปรากฏในการ์ดแบบรวม ในการเลือกชื่อที่จะให้ปรากฏเมื่อคุณดูการ์ดแบบรวม ให้แตะ 
แก้ไข แตะการ์ดที่เชื่อมไว้ด้วยชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ใช้ชื่อนี้สำาหรับการ์ดแบบรวม
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การตั้งค่ารายชื่อ
ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน ที่ซึ่งคุณสามารถ:
 • เปลี่ยนวิธีจัดเรียงรายชื่อ
 • แสดงรายชื่อตามชื่อต้นหรือนามสกุล
 • เปลี่ยนวิธีการทำาให้ชื่อสั้นลงในรายการ
 • เลือกเพื่อแสดงรายชื่อล่าสุดในหน้าจอมัลติทาสก์
 • ตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นสำาหรับรายชื่อใหม่
 • ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉัน
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ทำาความรู้จักนาฬิกา
นาฬิกาเรือนแรกจะแสดงเวลาตามตำาแหน่งของคุณเมื่อคุณตั้งค่า iPad เพิ่มนาฬิกาอื่นเพื่อแสดงเวลา
ของเมืองสำาคัญและเขตเวลาอื่นๆ รอบโลก

เพิ่มนาฬิกาเพิ่มนาฬิกา

ดูนาฬิกา ตั้งค่านาฬิกาปลุก ตั้งเวลากิจกรรม 
หรือตั้งค่าตัวจับเวลาถอยหลัง
ดูนาฬิกา ตั้งค่านาฬิกาปลุก ตั้งเวลากิจกรรม 
หรือตั้งค่าตัวจับเวลาถอยหลัง

ลบนาฬิกาหรือเปลี่ยนลำดับของนาฬิกา ลบนาฬิกาหรือเปลี่ยนลำดับของนาฬิกา 

น�ฬิก�

  



 บท 14    นาฬิกา 94

นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง
ต้องก�รให้ iPad ปลุกคุณหรือไม่ แตะ นาฬิกาปลุก แล้วแตะ  ตั้งค่าเวลาปลุกของคุณและตัวเลือก
อื่นๆ จากนั้นตั้งชื่อของนาฬิกาปลุก (เช่น “อรุณสวัสดิ์”)

เพิ่มนาฬ�กาปลุกเพิ่มนาฬ�กาปลุก

เป�ดหรือป�ดนาฬ�กาปลุกเป�ดหรือป�ดนาฬ�กาปลุก

นาฬ�กาปลุกที่เลือกนาฬ�กาปลุกที่เลือก

นาฬ�กาปลุกเพิ่มเติมนาฬ�กาปลุกเพิ่มเติม

ดูและเปลี่ยนนาฬ�กาปลุกดูและเปลี่ยนนาฬ�กาปลุก

ติดต�มเวล�: ใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อจับเวลา บันทึกเวลาแต่ละรอบ หรือตั้งจับเวลาถอยหลังเพื่อเตือน
คุณเมื่อหมดเวลา
ต้องก�รเคลิ้มหลับไปกับเพลงหรือพ็อดค�สท์หรือไม่ แตะ จับเวลาถอยหลัง จากนั้นแตะ เมื่อเวลา
หมด จากนั้นเลือก หยุดเล่น ที่ด้านล่างสุด
เข�้ถึงอย่�งรวดเร็วไปยังคุณสมบัติน�ฬิก�: ปัดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จาก
นั้นแตะ  คุณสามารถเข้าถึงจับเวลาถอยหลังได้จากศูนย์ควบคุม ถึงแม้ว่า iPad จะล็อกอยู่ คุณยัง
สามารถนำาทางไปที่คุณสมบัตินาฬิกาอื่นได้อีกด้วย
ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:
 • “จับเวลาถอยหลัง 3 นาที”
 • “ปลุกฉันพรุ่งนี้ 7 โมงเช้า”
 • “ฉันมีการตั้งปลุกตอนไหนบ้าง”
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ค้นหาสถานที่
คำาเตือน:  สำาหรับข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับการนำาทางและการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิ ที่สามารถ
นำาไปสู่สถานการณ์อันตราย ให้ดูที่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ ที่หน้า 153  โปรดดู ความ
เป็นส่วนตัว ที่หน้า 42

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

แตะหมุดเพื่อแสดงป้ายป
ระกาศ

เลือกเพื่อดู ปักหมุด หรือ
แสดงสภาพการจราจร

ขอวิธีเดินทาง ป้อนการค้นหา

แสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

ทิศทางการขับด่วน

แตะสองคร้ังเพ่ือซูมเข้า 
แตะด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก 
หรือจีบนิ้ว

เคลื่อนที่ไปรอบๆ แผนที่ โดยการลากหน้าจอ ในการหันหน้าไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ให้หมุนด้วย
สองนิ้ว ในการหันกลับไปทางทิศเหนือ ให้แตะที่เข็มทิศ  ตรงมุมขวาบน  
ซูมเข�้หรือออก: แตะสองครั้งด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อซูมเข้า และแตะด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก หรือจีบนิ้วกาง
ออกหรือรวบเข้า มาตราส่วนจะปรากฏที่ด้านซ้ายบนในขณะที่กำาลังซูม หรือหากคุณสัมผัสหน้าจอ
ด้วยสองนิ้ว ในการเปลี่ยนวิธีที่ระยะทางที่แสดง (ไมล์หรือกิโลเมตร) ให้ไปที่ การตั้งค่า > แผนที่
ค้นห�ตำ�แหน่ง: แตะช่องค้นหา คุณสามารถค้นหาตำาแหน่งในวิธีต่างๆ ได้ ตัวอย่าง:
 • แยก (“8th and market”)
 • พื้นที่ (“greenwich village”)
 • สถานที่สำาคัญ (“guggenheim”)

แผนที่
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 • รหัสไปรษณีย์
 • ธุรกิจ (“movies,” “restaurants san francisco ca,” “apple inc new york”)

แผนที่อาจยังมีรายการตำาแหน่งล่าสุด ค้นหา หรือ หาทิศทางที่คุณสามารถเลือกได้
ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “หาร้านกาแฟที่ใกล้ฉัน”
ค้นห�ตำ�แหน่งของร�ยชื่อ หรือของที่ชื่นชอบหรือก�รค้นห�ล่�สุด: แตะ รายการโปรด
เลือกมุมมองของคุณ: แตะ  จากนั้นเลือก มาตรฐาน ผสม หรือดาวเทียม
กำ�หนดตำ�แหน่งด้วยตัวเอง: แตะค้างไว้ที่แผนที่จนกระทั่งหมุดปักปรากฏ

การรับข้อมูลเพิ่มเติม
รับข้อมูลเกี่ยวกับตำ�แหน่ง: แตะหมุดเพื่อแสดงแบนเนอร์ จากนั้นแตะ  ข้อมูลอาจรวมถึงคำาวิจารณ์
และรูปภาพ Yelp ลิงก์หน้าเว็บ ทิศทาง และอื่น ๆ
ในการแชร์ตำาแหน่ง เพิ่มตำาแหน่งไปยังรายการโปรดของคุณ หรือใช้แอปอื่นที่คุณติดตั้ง ให้แตะ  
ดู การแชร์จากแอป ที่หน้า 35

การขอวิธีเดินทาง
หมายเหตุ:  ในการขอรับเส้นทาง iPad จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการขอรับเส้นทางที่เกี่ยวข้อง
กับตำาแหน่งปัจจุบันของคุณ จะต้องเปิดบริการหาตำาแหน่งที่ตั้งด้วย 
รับเส้นท�ง: แตะ เส้นทาง ป้อนตำาแหน่งเริ่มต้นและตำาแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ เส้นทาง หรือ เลือก
ตำาแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ หากมีข้อมูล แตะเพื่อเลือกทิศทางสำาหรับการขับรถหรือการเดิน 
หรือใช้แอปสำาหรับเลือกโหมดการเดินทางอย่างขนส่งสาธารณะหรืออย่างอื่น
หากแบนเนอร์ตำาแหน่งแสดงทิศทางไปยังตำาแหน่งนั้นจากตำาแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่จะปรากฏ ในการ
ขอวิธีเดินทาง แตะ ช่องค้นหา
หากมีหลายเส้นทางปรากฏขึ้น ให้แตะเส้นทางที่คุณต้องการใช้
 • ฟังทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว (iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular):  แตะ เริ่มต้น

แผนที่จะติดตามการเคลื่อนที่ของคุณและจะออกเสียงทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวไปยังปลายทาง
ของคุณ ในการแสดงหรือซ่อนตัวควบคุม ให้แตะหน้าจอ
หาก iPad ล็อกอัตโนมัติ แผนที่จะยังคงอยู่ที่หน้าจอและบอกเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ คุณ
ยังสามารถเปิดแอปอื่นในขณะที่ใช้ระบบทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว ในการกลับไปยังแผนที่ ให้แตะ
แบนเนอร์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
ด้วยทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว โหมดกลางคืนจะปรับรูปภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติเพื่อให้ดูได้ง่าย
ขึ้นในตอนกลางคืน 

 • ดูทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว (Wi-Fi ของ iPad เท่านั้น):  แตะ เริ่มต้น จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้าย
เพื่อดูขั้นตอนต่อไป

 • การดูภาพรวมของเส้นทาง:  แตะ ภาพรวม
 • การดูทิศทางเป็นรายการ:  แตะ รายการขั้นตอน
 • การปิดระบบทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว:  แตะ สิ้นสุด หรือสั่งให้ Siri “หยุดนำาทาง”
ห�เส้นท�งจ�กตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณ: แตะ  บนแบนเนอร์ของปลายทางของคุณ แตะเพื่อ
เลือกทิศทางสำาหรับการขับรถหรือการเดิน หรือใช้แอปสำาหรับเลือกโหมดการเดินทางอย่างขนส่ง
สาธารณะหรืออย่างอื่น
ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:
 • “ขอเส้นทางกลับบ้าน”
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 • “เส้นทางไปที่ทำางานของพ่อ”
 • “ฉันจะถึงตอนไหน”
 • “หาปั๊มน้ำามัน”
ใช้แผนที่ใน Mac ของคุณเพื่อรับเส้นท�ง: เปิดแผนที่บน Mac ของคุณ (OS X Mavericks หรือ
เวอร์ชั่นใหม่กว่า) รับทิศทางสำาหรับการเดินทางของคุณ จากนั้น เลือก ไฟล ์> แชร์ > ส่งไปที่ 
อุปกรณ์ของคุณ Mac และ iPad ของคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันทั้งคู่
ค้นห�เกี่ยวกับสภ�พก�รจร�จร: แตะ  จากนั้นแตะ แสดงการจราจร จุดสีส้มจะแสดงการชะลอ
ตัว และจุดสีแดงจะแสดงการจราจรแบบเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ ในการดูรายงานเหตุการณ์ ให้แตะ
เครื่องหมาย
ร้องเรียนปัญห� แตะ  จากนั้นแตะ ร้องเรียนปัญหา

3D และ Flyover
ด้วย 3D และ Flyover บน iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป คุณจะสามารถดูมุมมองแบบสามมิติและมุมมอง
แบบบินอยู่เหนือเมืองสำาคัญต่างๆ ของโลก

ดูแผนที่ 3D: แตะ  จากนั้นแตะ แสดง แผนที่ 3D หรือ ลากสองนิ้วขึ้น (ซูมเข้าเพื่อดูใกล้ขึ้นหาก 
แสดงแผนที่ 3D ไม่ปรากฏขึ้น)
ปรับมุม: ลากสองนิ้วขึ้นหรือลง
ชม Flyover: การชมทางอากาศมีให้ใช้สำาหรับเมืองที่เลือกเฉพาะโดย  ถัดจากชื่อเมือง (ซูมออก
หากคุณไม่เห็นเครื่องหมาย  ใดๆ) แตะที่ชื่อของเมืองเพื่อแสดงแบนเนอร์ จากนั้น แตะ ชม เพื่อ
เริ่มการชม ในการหยุดชม แตะหน้าจอเพื่อแสดงการควบคุม จากนั้น แตะ จบการชม Flyover ใน
การกลับไปยังมุมมองมาตรฐาน แตะ 

การตั้งค่าแผนที่
ไปที่ การตั้งค่า > แผนที่ การตั้งค่าจะรวมถึง:
 • ความดังเสียงในการนำาทาง (iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular)
 • ระยะทางเป็นไมล์หรือกิโลเมตร
 • ป้ายแผนที่ (ป้ายเหล่านี้จะปรากฏเป็นภาษาที่ระบุไว้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา 

เสมอ)
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ทำาความรู้จักวิดีโอ
เปิดแอปวิดีโอ เพื่อดูภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโอเพลง ในการดูพ็อดคาสท์วิดีโอ เปิดแอปพ็อด
คาสท์ ดูที่ การทำาความรู้จักพ็อดคาสท์ ที่หน้า 122 ในการดูวิดีโอที่คุณบันทึกโดยใช้กล้องบน iPad 
ให้เปิดแอปรูปภาพ

วิดีโอนี้ไม่ได้ดาวน์โหลดไปยัง iPadวิดีโอนี้ไม่ได้ดาวน์โหลดไปยัง iPad

แตะเพื่อเล่นแตะเพื่อเล่น

เลือกประเภทเลือกประเภทเพิ่มไปยังคลังของคุณเพิ่มไปยังคลังของคุณ

คำาเตือน:  สำาหรับข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยที่สำาคัญ ที่หน้า 153

ก�รดูวิดีโอ: แตะวิดีโอนั้นในรายการวิดีโอ
แล้ววิดีโอที่ถ่�ยด้วย iPad ล่ะ เปิดแอปรูปภาพ
กระจ�ยหรือด�วน์โหลด หาก  ปรากฏบนรูปย่อของวิดีโอ คุณสามารถดูได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด
มาที่ iPad หากคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการดาวน์โหลดวิดีโอลงใน iPad เพื่อให้คุณ
สามารถดูได้โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ ให้แตะ  ในรายละเอียดวิดีโอ
กำ�ลังมองห�พ็อดค�สท์หรือวิดีโอ iTunes U เปิดแอปพ็อดคาสท์หรือดาวน์โหลดแอป iTunes U 
ฟรีจาก App Store

วิดีโอ
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ก�รตั้งค่�ตัวนับเวล�ถอยหลังสู่ก�รพัก: เปิดแอปนาฬิกา แล้วแตะ จับเวลาถอยหลัง จากนั้นกวาดนิ้ว
เพื่อตั้งค่าจำานวนชั่วโมงและนาที แตะ เมื่อเวลาหมด แล้วเลือก หยุดเล่น แล้วแตะ ตั้งค่า จากนั้นแตะ 
เริ่ม

การเพิ่มวิดีโอไปที่คลังของคุณ
ซื้อหรือเช�่วิดีโอจ�ก iTunes Store: แตะ ร้าน ในแอปวิดีโอ หรือเปิดแอป iTunes Store บน 
iPad แล้วแตะ ภาพยนตร์ หรือ รายการทีวี iTunes Store อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่ ดู บท
ที่ 22, iTunes Store, ที่หน้า 111.
ก�รถ่�ยโอนวิดีโอจ�กคอมพิวเตอร์ของคุณ: เชื่อมต่อ iPad จากนั้นเชื่อมข้อมูลวิดีโอจาก iTunes 
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 19
ก�รกระจ�ยวิดีโอจ�กคอมพิวเตอร์ของคุณ: เปิด แชร์กันภายในพื้นที่ ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์
ของคุณ จากนั้นบน iPad ให้ไปที่ การตั้งค่า > วิดีโอ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้
สำาหรับ การแชร์กันภายในพื้นที่ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเปิด วิดีโอ ใน iPad แล้วแตะ ที่แชร์ 
ที่ด้านบนสุดของรายการวิดีโอ
แปลงวิดีโอสำ�หรับ iPad: หากคุณลองเชื่อมข้อมูลวิดีโอจาก iTunes แล้วปรากฏข้อความที่บอกว่า
ไม่สามารถเล่นวิดีโอบน iPad ได้ ให้ลองแปลงวิดีโอนั้น เลือกวิดีโอใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของ
คุณ จากนั้นเลือก ไฟล ์> สร้างเวอร์ชั่นใหม่ > สร้างเวอร์ชั่นของ iPad หรือ Apple TV จากนั้นเชื่อม
ข้อมูลวิดีโอที่แปลงแล้วไปยัง iPad
ก�รลบวิดีโอ: แตะ แก้ไข ที่ด้านขวาบนของชุดรวมของคุณ จากนั้นแตะ  บนรูปย่อของวิดีโอ หาก
คุณไม่เห็นปุ่มแก้ไข ให้หา  บนรูปย่อของวิดีโอของคุณ ซึ่งวิดีโอเหล่านั้นยังไม่ได้ดาวน์โหลดไปยัง 
iPad ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถลบได้ ในการลบแต่ละตอนของซีรีส์เรื่องหนึ่ง ให้แตะซีรีย์ จากนั้นปัดนิ้ว
ไปทางซ้ายบนตอนนั้นในรายการตอน
การลบวิดีโอ (นอกเหนือจากภาพยนตร์ที่เช่า) จาก iPad จะไม่ลบวิดีโอจากคลัง iTunes บน
คอมพิวเตอร์ของคุณหรือจากวิดีโอที่ซื้อของคุณใน iCloud และคุณสามารถเชื่อมข้อมูลวิดีโอหรือ
ดาวน์โหลดวิดีโอไปยัง iPad ได้ใหม่อีกครั้ง หากคุณไม่ต้องการเชื่อมข้อมูลวิดีโอที่ลบแล้วกลับมายัง 
iPad ให้ตั้งค่า iTunes ไม่ให้เชื่อมข้อมูลวิดีโอนั้น ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 19
ข้อสำาคัญ:  หากคุณลบภาพยนตร์ที่เช่าออกจาก iPad ภาพยนตร์เรื่องนั้นจะถูกลบอย่างถาวรและไม่
สามารถถ่ายโอนกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การควบคุมการเล่น

เลือกภาษาของ
เสียงคำบรรยาย
ใต้ภาพหรือ
คำบรรยายภาพ

เลือกภาษาของ
เสียงคำบรรยาย
ใต้ภาพหรือ
คำบรรยายภาพ

ลากเพื่อปรับความดังเสียงลากเพื่อปรับความดังเสียง ลากเพื่อข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับลากเพื่อข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ

แตะเพื่อแสดง
หรือซ่อนตัว
ควบคุม

แตะเพื่อแสดง
หรือซ่อนตัว
ควบคุม

ดูบนทีวีด้วย 
Apple TV
ดูบนทีวีด้วย 
Apple TV

The Grand Budapest Hotel สามารถหาชมได้ใน iTunes The Grand Budapest 
Hotel © 2014 TGBH LLC, Twentieth Century Fox Film Corporation และ TSG 
Entertainment Finance LLC. สงวนลิขสิทธ์ิ

The Grand Budapest Hotel สามารถหาชมได้ใน iTunes The Grand Budapest 
Hotel © 2014 TGBH LLC, Twentieth Century Fox Film Corporation และ TSG 
Entertainment Finance LLC. สงวนลิขสิทธ์ิ

  



 บท 16    วิดีโอ 100

ก�รปรับขน�ดวิดีโอให้เต็มหน�้จอหรือพอดีหน้�จอ: แตะ  หรือ  หรือแตะสองครั้งที่วิดีโอ
นั้น หากคุณไม่เห็นตัวควบคุมมาตราส่วน หมายความว่าวิดีโอของคุณปรับพอดีกับหน้าจออยู่อย่าง
สมบูรณ์แล้ว
ก�รเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น: หากวิดีโอประกอบด้วยตอนหลายตอน ให้ลากปุ่มตัวชี้ตำาแหน่งบนแถบ
เลื่อนไปให้สุดทางด้านซ้าย หากไม่มีตอน ให้แตะ 
ข้�มไปตอนถัดไปหรือตอนก่อนหน้�: แตะ  หรือ  คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางหรือปุ่มที่เทียบ
เท่าบนชุดหูฟังที่เข้ากันได้สองครั้ง (ข้ามไปยังถัดไป) หรือสามครั้ง (ข้ามไปก่อนหน้า)
ก�รกรอกลับหรือกรอไปข้�งหน�้: แตะค้างที่  หรือ  หรือลากตัวชี้ตำาแหน่งไปทางซ้ายหรือขวา 
เลื่อนนิ้วของคุณไปทางด้านล่างสุดของหน้าจอขณะที่คุณลากเพื่อให้ควบคุมได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น
เลือกภ�ษ�เสียงพูดอื่นๆ: หากวิดีโอเสนอภาษาอื่นๆ ให้แตะ  จากนั้นเลือกภาษาจากรายการ 
เสียง
แสดงคำ�บรรย�ยใต้ภ�พหรือคำ�บรรย�ยภ�พ: แตะ  ไม่ใช่วิดีโอทุกรายการที่จะมีคำาบรรยายใต้
ภาพหรือคำาบรรยายภาพ
ปรับแต่งลักษณะของคำ�บรรย�ยภ�พ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำาบรรยาย
และคำาบรรยายภาพ
ก�รดูคำ�บรรย�ยภ�พและคำ�บรรย�ยใต้ภ�พสำ�หรับผู้พิก�รท�งก�รได้ยินและผู้มีปัญห�ท�งก�ร
ได้ยิน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำาบรรยายและคำาบรรยายภาพ แล้วเปิด 
คำาบรรยายภาพ + SDH
ก�รดูวิดีโอบนทีวี: แตะ  สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay และวิธีอื่นๆ ในการเชื่อมต่อ ให้ดู 
AirPlay ที่หน้า 39

การตั้งค่าวิดีโอ
ไปที่ การตั้งค่า > วิดีโอ ที่ซึ่งคุณสามารถ:
 • เลือกที่ที่จะเล่นต่อในครั้งต่อไปที่คุณเปิดวิดีโอ
 • เลือกเพื่อแสดงเฉพาะวิดีโอบน iPad
 • ลงชื่อเข้าใช้ไปยัง แชร์กันภายในพื้นที่
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ทำาความรู้จักโน้ต
ป้อนโน้ตบน iPad แล้ว iCloud จะทำาให้โน้ตเหล่านั้นใช้งานได้ในอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ 
Mac เครื่องอื่น ๆ ของคุณ คุณยังสามารถอ่านและสร้างโน้ตในบัญชีอื่นๆ เช่น Gmail หรือ Yahoo! 
ได้อีกด้วย

แตะโน้ตเพื่อดูแตะโน้ตเพื่อดู ลบโน้ตลบโน้ต

เพิ่มโน้ตใหม่เพิ่มโน้ตใหม่

แตะข้อความ
เพื่อแก้ไข
แตะข้อความ
เพื่อแก้ไข

พิมพ์หรือแชร์โน้ตพิมพ์หรือแชร์โน้ต

ดูโน้ตในอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ ของคุณ: ถ้าคุณใช้ที่อยู่อีเมล icloud.com, me.com หรือ mac.com 
สำาหรับ iCloud ให้ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิดใช้งาน โน้ต ถ้าคุณใช้บัญชีของ Gmail 
หรือ IMAP อื่นสำาหรับ iCloud ให้ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน และเปิดใช้งาน โน้ต 
สำาหรับบัญชีนั้นๆ โน้ตของคุณจะปรากฏบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac ทั้งหมดของคุณที่ใช้ 
Apple ID เดียวกัน
ดูแค่โน้ตนั้น: ใช้ iPad ในแนวตั้ง ในการดูรายการโน้ตอีกครั้งในแนวตั้ง ให้ปัดนิ้วจากซ้ายไปขวา
ค้นห�โน้ต: แตะที่ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนสุดของรายการโน้ต แล้วป้อนสิ่งที่คุณกำาลังค้นหา คุณยัง
สามารถค้นหาโน้ตจากหน้าจอโฮมได้อีกด้วย เพียงแค่ลากตรงกึ่งกลางของหน้าจอลงมา
แชร์หรือพิมพ์โน้ต: แตะ  ที่ด้านล่างของโน้ต คุณสามารถแชร์ผ่าน ข้อความ เมล หรือ AirDrop 
ได้อีกด้วย
ลบโน้ต: แตะ  หรือปัดนิ้วไปทางซ้ายผ่านโน้ตในรายการโน้ต
ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:
 • “สร้างโน้ตรายการการเดินทางใหม่”
 • “เพิ่มแปรงสีฟันในอุปกรณ์การเดินทาง”
 • “เพิ่มร่ม”

โน้ต
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การใช้โน้ตในหลายบัญชี
แชร์โน้ตกับบัญชีอื่นๆ: คุณสามารถแชร์โน้ตกับบัญชีอื่นๆ เช่น Google Yahoo! หรือ AOL ได้ ไปที่ 
การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน เพิ่มบัญชีหากยังไม่มีบัญชีอยู่ในนั้น จากนั้นเปิด โน้ต สำาหรับบัญชี
นั้น
สร้�งโน้ตในบัญชีที่ระบุ: แตะ บัญชี เลือกบัญชี จากนั้นแตะ  หากคุณไม่เห็นปุ่มบัญชี ให้แตะปุ่ม
โน้ตก่อน
เลือกบัญชีเริ่มต้นสำ�หรับโน้ตใหม่: ไปที่ การตั้งค่า > โน้ต
ดูโน้ตทั้งหมดในบัญชี: แตะ บัญชี ที่ด้านบนสุดของรายการโน้ต จากนั้นเลือกบัญชี
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ทำาความรู้จักเตือนความจำา
เตือนความจำา ช่วยให้คุณได้ติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องทำา 

รายการที่กำหนดเวลารายการที่กำหนดเวลา

เพิ่มการเตือนความจำเพิ่มการเตือนความจำ

ทำเครื่องหมายการเตือนความจำ
เป�นเสร็จสิ้น
ทำเครื่องหมายการเตือนความจำ
เป�นเสร็จสิ้น

เพิ่มรายการเพิ่มรายการ

เพิ่มเตือนคว�มจำ�: แตะรายการ จากนั้นแตะบรรทัดที่ว่างอยู่
แชร์ร�ยก�ร: แตะ รายการ จากนั้นแตะ แก้ไข แตะ การแชร์ จากนั้นแตะ เพิ่มบุคคล ผู้คนที่คุณแชร์
ด้วยต้องเป็นผู้ใช้ iCloud ด้วยเช่นกัน หลังจากที่พวกเขาตอบรับคำาเชิญของคุณเพื่อแชร์รายการ
แล้ว คุณจะสามารถ เพิ่ม ลบ และทำาเครื่องหมายรายการให้เป็นสมบูรณ์แล้วได้ สมาชิกครอบครัวยัง
สามารถแชร์รายการได้ด้วย ดู การแชร์กันในครอบครัว ที่หน้า 36
ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:
 • “จำาว่าให้พกร่มไปด้วย”
 • “เพิ่มอาร์ทิโชค ในรายการซื้อของ”
 • “อ่านรายการต้องทำาของฉัน”
ลบร�ยก�ร: ขณะที่ดูรายการ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ ลบรายการ เตือนความจำาทั้งหมดใน
รายการจะถูกลบด้วยเช่นกัน
ลบเตือนคว�มจำ�: ปัดเตือนความจำาไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ
เปลี่ยนลำ�ดับของร�ยก�รหรือเตือนคว�มจำ�: แตะ แก้ไข จากนั้นสัมผัส  และย้ายรายการ

เตือนคว�มจำ�
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ร�ยก�รอะไรที่อยู่ในนั้น เมื่อคุณป้อนข้อความลงในช่องค้นหา รายการเตือนความจำาในรายการ
ทั้งหมดจะถูกค้นหาตามชื่อการเตือนความจำา คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อค้นหารายการเตือนความ
จำาได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น พูดว่า “หาเตือนความจำาเกี่ยวกับนม”

ด้วย OS X Yosemite คุณสามารถส่งต่อเตือนความจำาที่คุณแก้ไขไว้ ระหว่าง Mac และ iPad ของ
คุณ ดู เกี่ยวกับคุณสมบัติการดำาเนินการต่อ ที่หน้า 25

การเตือนความจำาที่กำาหนดเวลาไว้
เตือนความจำาที่กำาหนดเวลาไว้จะแจ้งคุณเมื่อถึงกำาหนด

การเตือนความจำแบบกำหนดเวลาการเตือนความจำแบบกำหนดเวลา

เตือนคว�มจำ�แบบกำ�หนดเวล�: ขณะแก้ไขรายการเตือนความจำา ให้แตะ  แล้วเปิด “เตือนฉันใน
วัน” แตะ นาฬิกาปลุก เพื่อตั้งค่าวันที่และเวลา แตะ ทำาซ้ำา เพื่อกำาหนดเวลาเตือนความจำาสำาหรับช่วง
เวลาที่เกิดขึ้นเสมอ
ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “เตือนฉันให้เอายาไปด้วย พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า”
ดูเตือนคว�มจำ�ที่กำ�หนดเวล�ไว้ทั้งหมด: แตะ ที่กำาหนดเวลา เพื่อแสดงรายการของการเตือนความ
จำาที่มีวันถึงกำาหนด
อย่�กวนฉันตอนนี้: คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนความจำาได้ใน การตั้งค่า > การแจ้ง ในการปิดการ
แจ้งชั่วคราว ให้เปิด ห้ามรบกวน

การเตือนความจำาตำาแหน่ง
ใน iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular เตือนความจำา สามารถเตือนคุณเมื่อคุณมาถึงหรือออกจากตำาแหน่ง
หนึ่ง ๆ ได้

ปรับรั้วทางภูมิศาสตร�ปรับรั้วทางภูมิศาสตร�

ค�นหาที่อยู�ค�นหาที่อยู�

รับก�รเตือนเมื่อคุณม�ถึงหรือออกจ�กตำ�แหน่ง: ขณะแก้ไขรายการเตือนความจำา ให้แตะ  แล้ว
เปิด “เตือนฉันที่ตำาแหน่ง” แตะ ตำาแหน่ง จากนั้นเลือกตำาแหน่งจากรายการ หรือป้อนที่อยู่ หลัง
จากที่คุณกำาหนดตำาแหน่ง คุณสามารถลากเพื่อเปลี่ยนขนาดของการกำาหนดกรอบบนแผนที่ที่ตั้งค่า
ระยะทางโดยประมาณจากตำาแหน่งที่คุณต้องการจะให้เตือน คุณไม่สามารถบันทึกตำาแหน่งการเตือน
ความจำาในปฏิทิน Outlook หรือ Microsoft Exchange ได้
ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “เตือนฉันให้แวะร้านขายของชำาเมื่อฉันออกจากที่นี่”
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เพิ่มตำ�แหน่งทั่วไปลงในก�ร์ดข้อมูลของฉันของคุณ: เมื่อคุณตั้งค่าการเตือนความจำาตำาแหน่ง 
ตำาแหน่งในรายการจะมีที่อยู่จากการ์ดข้อมูลของฉันของคุณใน รายชื่อ เพิ่มที่อยู่ที่ทำางาน บ้าน และที่
อยู่โปรดของคุณไปที่การ์ดของคุณสำาหรับการเข้าถึงที่รวดเร็วใน เตือนความจำา

การตั้งค่าเตือนความจำา
ไปที่ การตั้งค่า > เตือนความจำา ที่ซึ่งคุณสามารถ:
 • กำาหนดรายการปรกติสำาหรับเตือนความจำาใหม่
 • เชื่อมข้อมูลรายการเตือนความจำาเก่า
ก�รทำ�ให้เตือนคว�มจำ�ของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์อื่น ๆ: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิด 
เตือนความจำา ในการทำาให้เตือนความจำาบน OS X อัปเดตอยู่เสมอ ให้เปิด iCloud บน Mac ของ
คุณด้วย บัญชีอื่นบางประเภท เช่น Exchange ยังรองรับ เตือนความจำา ด้วยเช่นกัน ไปที่ การตั้ง
ค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเปิด เตือนความจำา สำาหรับบัญชีที่คุณต้องการใช้
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การถ่ายรูป
การถ่ายรูปด้วย Photo Booth และตกแต่งรูปภาพด้วยลูกเล่นเป็นเรื่องที่ง่ายดาย

แตะตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนลูกเล�น  แตะตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนลูกเล�น  

แตะรูปภาพตรงกลางเพื่อ
ย�อนกลับไปเป�นมุมมองปกติ
แตะรูปภาพตรงกลางเพื่อ
ย�อนกลับไปเป�นมุมมองปกติ

เมื่อคุณถ่ายรูป iPad จะมีเสียงชัตเตอร์ดังขึ้น คุณสามารถใช้ปุ่มความดังเสียงด้านข้าง iPad ในการ
ควบคุมความดังเสียงของชัตเตอร์ หรือเงียบเสียงโดยตั้งค่าสวิตช์ด้านข้างให้ปิดเสียง ดู ปุ่มความดัง
เสียงและสวิตช์ด้านข้าง ที่หน้า 11

หมายเหตุ:  ในบางภูมิภาค ลูกเล่นเสียงจะเล่นถึงแม้จะตั้งค่าสวิตช์ด้านข้างให้ปิดเสียง
ก�รถ่�ยรูป: เล็ง iPad แล้วแตะปุ่มชัตเตอร์
เลือกลูกเล่น: แตะ  จากนั้นเลือกลูกเล่นที่คุณต้องการ
 • การเปลี่ยนลูกเล่นการบิดเบือน:  ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ
 • การปรับการบิดเบือน:  จีบนิ้ว ปัดนิ้ว หรือหมุนรูปภาพ
คุณทำ�อะไรไว้บ�้ง แตะรูปย่อของการถ่ายภาพล่าสุดของคุณ ในการแสดงตัวควบคุมอีกครั้ง ให้แตะ
หน้าจอ
สลับระหว�่งกล้อง: แตะ  ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

Photo Booth
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การจัดการรูปภาพ
รูปภาพที่คุณถ่ายด้วย Photo Booth จะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มที่เพิ่มล่าสุดในแอปรูปภาพบน iPad 
ก�รลบรูปภ�พ: เลือกรูปย่อ จากนั้นแตะ 
แชร์หรือคัดลอกรูปภ�พ: แตะรูปย่อ แตะ  จากนั้นแตะตัวเลือกการแชร์ (ข้อความ, เมล, iCloud, 
Twitter หรือ Facebook) หรือ คัดลอก
ดูรูปภ�พในแอปรูปภ�พ: ในแอปรูปภาพ แตะรูปภาพ แล้วแตะ วันนี้ หรือแตะ อัลบั้ม จากนั้น ที่เพิ่ม
ล่าสุด แล้วแตะ รูปย่อ ในการดูรูปภาพถัดไปหรือก่อนหน้า ให้ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา ดู การดู
รูปภาพและวิดีโอ ที่หน้า 78
แชร์รูปภ�พในอุปกรณ์ iOS ทั้งหมดของคุณ: หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud คุณสามารถ
แชร์รูปภาพของคุณข้ามอุปกรณ์ iOS 8 ทั้งหมดที่ใช้ Apple ID เดียวกัน ดู คลังรูปภาพ 
iCloud ที่หน้า 80
อัปโหลดรูปภ�พไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ: เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB 
ที่รวมมาด้วย
 • Mac:  เลือกรูปภาพที่จะอัปโหลด จากนั้นคลิกปุ่มนำาเข้าหรือดาวน์โหลดใน iPhoto หรือแอปรูป

ภาพอื่นที่รองรับในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • PC:  ทำาตามคำาแนะนำาที่มาพร้อมกับแอปรูปภาพของคุณ

หากคุณลบรูปภาพจาก iPad เมื่อคุณอัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ รูปภาพเหล่านั้นจะลบออก
จากแอปรูปภาพ คุณสามารถใช้บานหน้าต่างการตั้งค่ารูปภาพใน iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลรูปภาพ
กับแอปรูปภาพบน iPad ได้
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ทำาความรู้จัก Game Center
Game Center ช่วยให้คุณเล่นเกมโปรดของคุณกับเพื่อนที่มีอุปกรณ์ iOS หรือ Mac 
(OS X Mountain Lion หรือรุ่นใหม่กว่า) คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ Game Center

คำาเตือน:   สำาหรับข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับการหลีกการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำาๆ ให้ดู ข้อมูล
ด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ ที่หน้า 153

ประกาศสถานะ
ของคุณหรือเปล่ียน

รูปภาพของคุณ

ประกาศสถานะ
ของคุณหรือเปล่ียน

รูปภาพของคุณ

ดูว่าใครเก่งที่สุดดูว่าใครเก่งที่สุด

เล่น แชร์ 
หรือลบเกมนี้ออก
เล่น แชร์ 
หรือลบเกมนี้ออก

สำรวจเป้าหมาย
ของเกม
สำรวจเป้าหมาย
ของเกม

ถึงรอบของคุณ
แล้วหรือไม่
ถึงรอบของคุณ
แล้วหรือไม่

เชิญเพื่อน ๆ เพื่อเล่นเชิญเพื่อน ๆ เพื่อเล่น

เลือกเกมเลือกเกม

เริ่มได้!เริ่มได้!

หาบางคนเพื่อมาเล่นด้วยหาบางคนเพื่อมาเล่นด้วย

เริ่มต้นใช้ง�น: เปิด Game Center หากคุณเห็นชื่อเล่นของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ นั่นแสดงว่า
คุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว ไม่เช่นนั้น แอปจะขอ Apple ID และรหัสผ่านจากคุณ
ห�เกมเล่น: แตะที่เกม จากนั้นแตะเกมที่แนะนำา เลือกดูเกมใน App Store (มองหาการสนับสนุน
ของ Game Center) หรือรับหนึ่งเกมที่เพื่อนของคุณมี ดู การเล่นเกมกับเพื่อน ที่หน้า 109
เล่น! แตะ เกม เลือกเกม แตะ  ตรงมุมขวาบน จากนั้นแตะ เล่น
ลงชื่อออกหรือไม่ ไม่จำาเป็นต้องลงชื่อออกเมื่อคุณออกจาก Game Center แต่หากคุณต้องการ ให้
ไปที่ การตั้งค่า > Game Center จากนั้นแตะ Apple ID ของคุณ

Game Center

  



 บท 20    Game Center 109

การเล่นเกมกับเพื่อน
ก�รเชิญเพื่อนเล่นเกมแบบหล�ยผู้เล่น: แตะ เพื่อน เลือกเพื่อน เลือกเกม จากนั้นแตะ  ด้านขวา
บน หากเกมต้องการผู้เล่นเพิ่มหรืออนุญาตให้เพิ่ม ให้เลือกผู้เล่นเพื่อเชิญเล่น แล้วแตะ ถัดไป ส่งคำา
เชิญของคุณ จากนั้นรอให้ผู้อื่นยอมรับคำาเชิญ เริ่มเล่นเกมเมื่อทุกคนพร้อม หากเพื่อนคุณไม่ว่างหรือ
ไม่ตอบ คุณสามารถแตะ จับคู่แข่งอัตโนมัติ เพื่อให้ Game Center หาผู้เล่นคนอื่นให้คุณ หรือแตะ 
เชิญเพื่อน เพื่อเชิญคนอื่น
ก�รส่งคำ�ร้องขอเพื่อน: แตะ เพื่อน แตะ  จากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลหรือชื่อเล่นใน Game Center 
ของเพื่อนของคุณ ในการเลือกดูรายชื่อของคุณ ให้แตะ  (ในการเพิ่มเพื่อนหลายคนในคำาขอเดียว 
ให้ป้อน รีเทิร์น หลังแต่ละที่อยู่) หรือแตะผู้เล่นคนใดๆ ที่คุณเห็นที่ใดก็ได้ใน Game Center
ก�รท้�ท�ยคนที่คุณต้องก�รเอ�ชนะ: แตะหนึ่งในคะแนนหรือผลสำาเร็จของคุณ จากนั้นแตะ ท้าทาย
เพื่อน
เพื่อนของคุณเล่นอะไรอยู่และเล่นเป็นอย�่งไรแล้วบ้�ง แตะ เพื่อน แตะชื่อเพื่อน จากนั้นแตะฟอง เกม 
หรือ แต้ม
ต้องก�รซื้อเกมที่เพื่อนคุณมีหรือไม่ แตะ เพื่อน จากนั้นแตะชื่อเพื่อนของคุณ แตะฟองเกมของเพื่อน 
แตะเกมในรายการ จากนั้นแตะ  ที่ด้านขวาบน
ห�เพื่อนใหม่: ในการดูรายการเพื่อนของเพื่อนคุณ ให้แตะ เพื่อน แตะชื่อเพื่อนของคุณ จากนั้นแตะ
ฟอง เพื่อน ของเพื่อนคนนั้น
เลิกเป็นเพื่อนกับเพื่อน: แตะ เพื่อน แตะชื่อของเพื่อน จากนั้นแตะ  ด้านขวาบน
ก�รเก็บที่อยู่อีเมลของคุณให้เป็นคว�มลับ: ปิด โปรไฟล์สาธารณะ ในการตั้งค่าบัญชีสำาหรับ Game 
Center ของคุณ ดู การตั้งค่า Game Center ที่หน้า 109
ปิดกิจกรรมแบบผู้เล่นหล�ยคนหรือคำ�ร้องขอเป็นเพื่อน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำากัด จาก
นั้นปิดเกมแบบผู้เล่นหลายคนหรือการเพิ่มเพื่อน หากสวิตซ์เป็นสีจาง ให้แตะ เปิดใช้งานการจำากัด ที่
ด้านบนสุดก่อน
ทำ�ให้เป็นมิตรอยู่เสมอ: ในการรายงานคำาหยาบหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้แตะ เพื่อน แตะชื่อ
บุคคล แตะ  ด้านขวาบน จากนั้นแตะ รายงานปัญหา

การตั้งค่า Game Center
ไปที่ การตั้งค่า > Game Center ที่ซึ่งคุณสามารถ:
 • ลงชื่อออก (แตะ Apple ID ของคุณ)
 • อนุญาตการเชิญ
 • ให้ผู้เล่นใกล้เคียงค้นพบคุณ
 • แก้ไขโปรไฟล์ Game Center ของคุณ (แตะชื่อเล่นของคุณ)
 • ขอการแนะนำาเพื่อนจาก รายชื่อ หรือ Facebook
ก�รระบุก�รแจ้งที่คุณต้องก�รสำ�หรับ Game Center: ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > Game 
Center หาก Game Center ไม่ปรากฏ ให้เปิด การแจ้ง
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รจำ�กัดสำ�หรับ Game Center: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำากัด
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แผงหนังสือจะจัดระเบียบแอปนิตยสารและหนังสือพิมพ์ของคุณและอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ iPad 
เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

หาแอปแผงหนังสือหาแอปแผงหนังสือ

แตะค้างไว้ที่สิ่งพิมพ์
เพื่อจัดเรียงใหม่
แตะค้างไว้ที่สิ่งพิมพ์
เพื่อจัดเรียงใหม่

หมายเหตุ:  คุณต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อดาวน์โหลดแอปแผงหนังสือ แต่
คุณจะสามารถอ่านเนื้อหาที่ดาวน์โหลดแล้วได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แผงหนังสืออาจไม่มี
ให้บริการครบทุกพื้นที่
ห�แอปแผงหนังสือ แตะ แผงหนังสือ เพื่อแสดงชั้นวาง จากนั้นแตะ ร้าน เมื่อคุณซื้อแอปแผงหนังสือ 
แอปนี้จะเพิ่มไปยังชั้นวาง หลังจากที่ดาวน์โหลดแอปนี้แล้ว ให้เปิดแอปนี้เพื่อดูฉบับต่างๆ และตัว
เลือกการสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกต่างๆ เป็นการซื้อภายในตัวแอป ซึ่งจะเรียกเก็บไปที่บัญชี 
Apple ID ของคุณ
ปิดก�รอัปเดตอัตโนมัติ: แอปจะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi นอกเสียจากว่าคุณจะปิดตัวเลือกใน 
การตั้งค่า > ทั่วไป > ดึงข้อมูลใหม่ของแอปอยู่เบื้องหลัง

แผงหนังสือ
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ทำาความรู้จัก iTunes Store
ใช้ iTunes Store เพื่อเพิ่มเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี และอื่น ๆ ไปยัง iPad

ดาวน์โหลด
รายการซื้ออีกครั้ง
ดาวน์โหลด
รายการซื้ออีกครั้ง

เปลี่ยนประเภทเปลี่ยนประเภท

เลือกดู  เลือกดู  

หมายเหตุ:  คุณจำาเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ iTunes Store 
iTunes Store ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่

iTunes Store
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การเลือกดูหรือค้นหา
เลือกดูต�มหมวดหมู่หรือแนว: แตะหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง (เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หรือ
หนังสือเสียง) แตะ แนว เพื่อดูรายการของแนวเพื่อเลือกจาก

แตะที่ชนิดเพื่อดูเกี่ยวกับ
ชนิดนั้นเพิ่มเติม
แตะที่ชนิดเพื่อดูเกี่ยวกับ
ชนิดนั้นเพิ่มเติม

ห�กคุณรู้ว�่คุณกำ�ลังมองห�อะไร ให้แตะ ค้นห�: คุณสามารถแตะคำาค้นหาที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ iTunes 
หรือป้อนข้อมูลในช่องค้นหา จากนั้นแตะค้นหาบนแป้นพิมพ์
เข�้ถึงร�ยก�รซื้อของสม�ชิกครอบครัว: ด้วยการเปิดใช้การแชร์ภายในครอบครัว คุณสามารถดูและ
ดาวน์โหลดรายการเพลง รายการทีวี และภาพยนตร์ ที่ซื้อแล้วโดยสมาชิกครอบครัวได้ แตะ สินค้าที่
ซื้อแล้ว แตะชื่อของคุณหรือรายการซื้อของฉัน จากนั้นเลือกสมาชิกครอบครัวจากเมนู
ค้นห�ด้วย Siri: Siri สามารถหารายการและทำาการซื้อใน iTunes Store ได้ ตัวอย่างเช่น คุณ
สามารถพูดว่า “รับเสียงเรียกเข้าใหม่” หรือ “ซื้อ เพลงตาม ชื่อวง.” คุณสามารถสั่งให้ Siri ดาวน์
โหลดพ็อดคาสท์หรือแลกใช้กิฟท์การ์ด เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้พูดว่า “ซื้อ” ชัดๆ ที่จุดเริ่มต้นของ
คำาสั่ง Siri
สั่ง Siri ให้แท็ก: เมื่อคุณได้ยินเพลงที่กำาลังเล่นอยู่ใกล้คุณ ให้ถาม Siri ว่า “เพลงอะไรที่กำาลังเล่น
อยู่” Siri จะบอกชื่อเพลงและมอบวิธีที่ง่ายในการซื้อเพลงนั้น เพลงนั้นยังถูกบันทึกไปที่แถบของ Siri 
ใน iTunes Store เพื่อให้คุณสามารถซื้อได้ภายหลัง แตะที่เพลง แล้วแตะ  จากนั้นแตะแถบ Siri 
เพื่อดูรายการของเพลงที่ติดแท็กซึ่งจะมีให้ฟังตัวอย่างหรือซื้อ

แตะเพื่อดู รายการปรารถนา 
และข้อแนะนำ
แตะเพื่อดู รายการปรารถนา 
และข้อแนะนำ
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ค้นห�เพลงใหม่ดีๆ ใน iTunes Radio: เมื่อคุณฟัง iTunes Radio เพลงที่คุณเล่นจะปรากฏในแถบ
วิทยุใน iTunes Store เพื่อให้คุณสามารถฟังตัวอย่างหรือซื้อได้ แตะ เพลง แล้วแตะ  จากนั้น
แตะวิทยุ
แสดงตัวอย่�งเพลงหรือวิดีโอ: แตะรายการ
เพิ่มลงในร�ยก�รอย�กได้ของคุณ: เมื่อคุณได้ฟังสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะซื้อจาก iTunes Store ให้แตะ 

 จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการที่ต้องการ ในการดูรายการปรารถนาของคุณใน iTunes Store 
แตะแถบ เพลง ภาพยนตร์ หรือ รายการทีวี  จากนั้นแตะรายการปรารถนา

การซื้อ การเช่า หรือการแลกใช้
แตะราคาของรายการ (หรือแตะ ฟรี) จากนั้นแตะอีกครั้งเพื่อซื้อรายการนั้น หากคุณเห็น  แทน
ราคา แสดงว่าคุณได้ซื้อรายการและคุณสามารถดาวน์โหลดอีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อนุมัติก�รซื้อด้วยก�รแชร์ภ�ยในครอบครัว: ด้วยการตั้งค่าการแชร์ภายในครอบครัว ผู้จัดการ
ครอบครัวสามารถทบทวนและอนุมัติการซื้อที่ทำาโดยสมาชิกครอบครัวอายุต่ำากว่า 18 ปีได้ ตัวอย่าง
เช่น หากผู้ปกครอง/ผู้คุ้มครอง > ขอซื้อ ตั้งค่าระบุไว้กับสมาชิกครอบครัวผู้เยาว์ เมื่อสมาชิกเหล่า
นั้นพยายามทำาการซื้อแอป ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้จัดการครอบครัวเพื่อขอคำาอนุมัติ สำาหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ให้ดูที่ การแชร์กันในครอบครัว ที่หน้า 36

หมายเหตุ:  การจำากัดอายุสำาหรับ ขอซื้อ จะแตกต่างกันตามพื้นที่ ในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการ
ครอบครัวสามารถเปิดใช้งาน ขอซื้อ สำาหรับสมาชิกครอบครัวที่อายุต่ำากว่า 18 ปี และ13 ปี ได้ ซึ่ง
จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น
ซ่อนสินค�้ที่ซื้อร�ยก�รหนึ่ง: การใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ สมาชิกครอบครัวสามารถซ่อน
รายการซื้อใดๆ ของพวกเขา เพื่อที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ จะไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดได้ 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแชร์กันในครอบครัว ที่หน้า 36
ใช้บัตรของขวัญหรือรหัส: แตะที่หมวดหมู่ (ตัวอย่าง เพลง) เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ แลก
ใช้ หรือบอก Siri “แลก บัตรของขวัญ iTunes Store” 
ก�รส่งของขวัญ: ดูรายการที่คุณต้องการให้เป็นของขวัญ ให้แตะ  จากนั้นแตะ ของขวัญ หรือแตะ
หนึ่งในหมวดหมู่ (เพลง ภาพยนตร์ หรือ รายการทีวี) เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ ส่งของขวัญ
เพื่อส่งบัตรของขวัญ iTunes ใครให้บางคน
ได้ซื้อบ�งอย่�งบนอุปกรณ์อื่นหรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store เพื่อตั้งค่าการ
ดาวน์โหลดอัตโนมัติไปยัง iPad ของคุณ คุณสามารถดูรายการเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีที่ซื้อ
แล้วได้เสมอใน iTunes Store (แค่แตะ รายการที่ซื้อแล้ว) 
ดูเวล�ที่คุณเช�่ไว้: ในบางพื้นที่ คุณสามารถเช่าภาพยนตร์ได้ คุณมีเวลา 30 วันในการเริ่มดู
ภาพยนตร์ที่เช่ามา หลังจากที่คุณเริ่มดู คุณสามารถเล่นกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการ (24 ชม. ใน 
iTunes Store ของสหรัฐอเมริกาและ 48 ชม. ในประเทศอื่นๆ) เมื่อเวลาของคุณหมด ภาพยนตร์
จะถูกลบออกไป การเช่าไม่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ 
AirPlay และ Apple TV เพื่อดูการเช่าบนโทรทัศน์ของคุณได้
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การตั้งค่า iTunes Store
ในการตั้งค่าตัวเลือกสำาหรับ iTunes Store ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store
ก�รดูและแก้ไขบัญชีของคุณ: แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ดู Apple ID แตะช่อง Apple ID 
จากนั้นแตะ รหัสผ่าน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ
ลงชื่อเข้�โดยใช้ Apple ID อื่น: แตะชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากระบบ จากนั้นคุณจะ
สามารถป้อน Apple ID อื่นได้
สมัครรับหรือเปิด iTunes Match: คุณสามารถสมัคร iTunes Match บริการที่จัดเก็บเพลงของคุณ
และอื่นๆไว้ใน iCloud ดู iCloud และ iTunes Match ที่หน้า 68 หากคุณเป็นผู้สมัครสมาชิก ให้
แตะ iTunes Match เพื่อเข้าถึงเพลงของคุณบน iPad เครื่องใดก็ได้ แตะ “เรียนรู้เพิ่มเติม” สำาหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes Match
เปิดด�วน์โหลดอัตโนมัติ: แตะ เพลง หนังสือ หรืออัปเดต เนื้อหาจะอัปเดตอัตโนมัติบน Wi-Fi นอก
เสียจากว่าคุณปิดตัวเลือกใน การดาวน์โหลดอัตโนมัติ
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ทำาความรู้จัก App Store
ใช้ App Store เพื่อเลือกดูรายการซื้อ และดาวน์โหลดแอปที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำาหรับ iPad 
หรือสำาหรับ iPhone และ iPod touch แอปจะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi (นอกจากคุณจะปิด
คุณสมบัตินี้) เพื่อให้สามารถใช้คุณสมบัติและการปรับปรุงล่าสุดได้

ดูรายการปรารถนาและ
ข้อแนะนำอื่น ๆ สำหรับคุณ
ดูรายการปรารถนาและ
ข้อแนะนำอื่น ๆ สำหรับคุณ

ดาวน์โหลดรายการซื้ออีกครั้งดาวน์โหลดรายการซื้ออีกครั้ง

หมายเหตุ:  คุณจำาเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ App Store 
App Store ไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่

ค้นหาแอป
ห�กคุณรู้ว�่คุณกำ�ลังมองห�อะไร ให้แตะ ค้นห�: หรือแตะ หมวดหมู่ เพื่อเลือกดูตามประเภทของ
แอป
สั่ง Siri ให้ห�  Siri สามารถหารายการและทำาการซื้อใน App Store ได้ ตัวอย่าง บอก Siri ให้ 
“ค้าหาแอพด้วย Apple” หรือ “ซื้อ ชื่อแอป”
ก�รเข้�ถึงร�ยก�รซื้อแอปของสม�ชิกครอบครัว: ด้วยการเปิดใช้การแชร์ภายในครอบครัว คุณ
สามารถดูและดาวน์โหลดรายการที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นซื้อแล้วได้ แตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว แตะชื่อ
ของคุณหรือรายการซื้อของฉัน จากนั้นเลือกสมาชิกครอบครัวจากเมนู สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ 
การแชร์กันในครอบครัว ที่หน้า 36

App Store
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ต้องก�รบอกเพื่อนเกี่ยวกับแอปหรือไม่ ค้นหาแอป ให้แตะ  จากนั้นเลือกวิธี ดู การแชร์จากแอป ที่
หน้า 35
ใช้ร�ยก�รอย�กได้: ในการติดตามแอปที่คุณต้องการซื้อในภายหลัง ให้แตะ  ในหน้าแอป จากนั้น
แตะ เพิ่มลงในรายการที่ต้องการ 
ดูร�ยก�รอย�กได้ของคุณ: หลังจากที่คุณเพิ่มรายการไปยังรายการปรารถนาของคุณแล้ว ให้แตะ 

 บนหน้าจอสินค้าที่ซื้อแล้ว
ก�รค้นห�แอปต�มหมวดหมู่: แตะที่ สำารวจ จากนั้นแตะหมวดหมู่เพื่อเพ่งความสนใจไปที่แอปที่คุณ
ต้องการ ตัวอย่างเช่น การศึกษา การแพทย์ หรือกีฬา แตะหมวดหมู่ย่อยเพื่อปรับแต่งการแสดงผล
แอปอะไรที่ใช้ด้วยกันอยู่ แตะ สำารวจ เพื่อค้นหาแอปที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่บุคคลอื่นรอบตัวคุณ
ใช้อยู่ (บริการหาที่ตั้ง ต้องเปิดใน การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง) ลองสิ่งนี้ที่
พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมกีฬา หรือเมื่อคุณกำาลังเดินทาง เพื่อขุดลึกลงไปในประสบการณ์ของคุณ 

แตะเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 
ดาวน์โหลด หรือซื้อ
แตะเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 
ดาวน์โหลด หรือซื้อ

ตรวจสอบแอปใน
ขอบข่ายที่คุณสนใจ
ตรวจสอบแอปใน
ขอบข่ายที่คุณสนใจ

การซื้อ แลกใช้ และดาวน์โหลด
แตะราคาของแอป จากนั้นแตะ ซื้อ เพื่อซื้อแอปนั้น หากแอปนั้นฟรี ให้แตะ ฟรี จากนั้นแตะ ติดตั้ง

หากคุณเห็น  แทนที่จะเห็นราคา คุณได้ซื้อแอปนั้นไว้แล้วและคุณสามารถดาวน์โหลดอีกครั้งได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่แอปกำาลังดาวน์โหลดหรือกำาลังอัปเดต ไอคอนของแอปนั้นจะปรากฏบน
หน้าจอเริ่มต้นพร้อมกับตัวบ่งชี้ความคืบหน้า
อนุมัติก�รซื้อด้วยก�รแชร์ภ�ยในครอบครัว: ด้วยการตั้งค่าการแชร์ภายในครอบครัว ผู้จัดการ
ครอบครัวสามารถทบทวนและอนุมัติการซื้อที่ทำาโดยสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ที่อายุต่ำากว่า 18 ปี
ได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ปกครอง/ผู้คุ้มครอง > ขอซื้อ ตั้งค่าระบุไว้กับสมาชิกครอบครัวผู้เยาว์ เมื่อ
สมาชิกเหล่านั้นพยายามทำาการซื้อแอป ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้จัดการครอบครัวเพื่อขอคำาอนุมัติ 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ให้ดูที่ การแชร์กันในครอบครัว ที่
หน้า 36
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หมายเหตุ:  การจำากัดอายุสำาหรับ ขอซื้อ จะแตกต่างกันตามพื้นที่ ในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการ
ครอบครัวสามารถเปิดใช้งาน ขอซื้อ สำาหรับสมาชิกครอบครัวที่อายุต่ำากว่า 18 ปี และ13 ปี ได้ ซึ่ง
จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่ร้องขอค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่ร้องขอ

ซ่อนสินค�้ที่ซื้อร�ยก�รหนึ่ง: การใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ สมาชิกครอบครัวสามารถซ่อน
รายการซื้อใดๆ ของพวกเขา เพื่อที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ จะไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดได้ 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแชร์กันในครอบครัว ที่หน้า 36
ใช้บัตรของขวัญหรือรหัส: แตะ รายการที่น่าสนใจ เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วแตะ แลกใช้ หรือบอก 
Siri “แลก บัตรของขวัญ iTunes Store”
ก�รส่งของขวัญ: ดูรายการที่คุณต้องการให้เป็นของขวัญ ให้แตะ  จากนั้นแตะ ของขวัญ หรือแตะ 
รายการที่น่าสนใจ เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ ส่งของขวัญเพื่อส่งบัตรของขวัญ iTunes ใคร
ให้บางคน
จำ�กัดก�รซื้อภ�ยในแอป: แอปหลายตัว มีเนื้อหาหรือส่วนเสริมเพิ่มเติมโดยจะคิดค่าใช้จ่าย ในการ
จำากัดการซื้อที่สามารถทำาได้ภายในแอป ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำากัด (ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าเปิดใช้งาน การจำากัด อยู่) จากนั้น ตั้งค่าตัวเลือก (ตัวอย่างเช่น จำากัดโดยอันดับอายุ หรือ
เรียกรหัสผ่านทันที หรือ ทุกๆ 15 นาที) คุณสามารถปิด การซื้อภายในตัวแอป เพื่อป้องกันการซื้อ
ทุกรายการ ดู การจำากัด ที่หน้า 41
ลบแอป: แตะไอคอนของแอปบนหน้าจอโฮมค้างไว้จนกระทั่งไอคอนกระดุกกระดิก จากนั้นแตะ  
เมื่อคุณทำาเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม คุณไม่สามารถลบแอปในตัวได้ การลบแอปยังจะลบข้อมูลของแอปนั้น
ด้วย คุณสามารถดาวน์โหลดแอปใดๆ ที่คุณเคยซื้อจาก App Store ได้ใหม่อีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้
จ่าย

สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบแอป ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ ให้ดู การรีเซ็ตการตั้งค่า 
iPad ที่หน้า 157

การตั้งค่า App Store
ในการตั้งค่าตัวเลือกของ App Store ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store
ก�รดูและแก้ไขบัญชีของคุณ: แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ดู Apple ID แตะช่อง Apple ID 
จากนั้นแตะช่องรหัสผ่านเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ
ลงชื่อเข้�โดยใช้ Apple ID อื่น: แตะชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากระบบ จากนั้นป้อน 
Apple ID อื่นๆ
ก�รปิดด�วน์โหลดอัตโนมัติ: แตะ แอป ใน การดาวน์โหลดอัตโนมัติ แอปจะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน 
Wi-Fi นอกจากคุณจะปิดตัวเลือก
ด�วน์โหลดแอปโดยใช้เครือข�่ยเซลลูล�ร์ (รุ่น Wi-Fi + Cellular): เปิดใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ การ
ดาวน์โหลดแอปผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการ ดู การตั้งค่าเซล
ลูลาร์ ที่หน้า 161 แอปแผงหนังสืออัปเดตผ่าน Wi-Fi เท่านั้น
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รับหนังสือ
รับหนังสือจ�ก iBooks Store: ใน iBooks ใช้ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเข้าถึง iBooks Store 
แตะ รายการที่น่าสนใจ เพื่อเลือกดูหนังสือที่ออกล่าสุด หรือ อันดับยอดนิยมเพื่อดูหนังสือที่นิยมที่สุด 
ในการหาหนังสือเฉพาะ ให้แตะ ช่องค้นหาที่ปรากฏหลังจากคุณเข้าถึง iBooks Store
ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “ค้นหาหนังสือตามชื่อผู้แต่ง”

การอ่านหนังสือ

ค้นหาในหนังสือค้นหาในหนังสือ

ที่คั่นหนังสือที่คั่นหนังสือ

ไปที่หน้าไปที่หน้า

เนื้อหา ที่คั่นหน้า และโน้ตเนื้อหา ที่คั่นหน้า และโน้ต

ก�รเปิดหนังสือ: แตะหนังสือที่คุณต้องการอ่าน หากคุณไม่เห็นหนังสือบนชั้น ให้ปัดนิ้วไปทางซ้าย
หรือขวาเพื่อดูชุดรวมอื่น ๆ
ก�รแสดงตัวควบคุม: แตะที่ตรงกลางของหน้า หนังสือแต่ละเล่มอาจมีการควบคุมที่ใช้ได้แตกต่างกัน 
แต่การทำางานที่ใช้ได้เหมือนกันคือการค้นหา การดูสารบัญ และการแชร์เนื้อหาที่คุณอ่าน
ปิดหนังสือ: แตะ คลัง หรือ ใช้นิ้วจีบหน้าหนังสือ
ก�รขย�ยรูปภ�พ: การแตะสองครั้งที่รูปภาพนั้น: ในหนังสือบางเล่ม ให้สัมผัสค้างไว้เพื่อแสดงแว่น
ขยายที่คุณสามารถใช้เพื่อดูรูปภาพได้

iBooks
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ก�รไปยังหน�้เฉพ�ะ: ใช้ตัวควบคุมการนำาทางหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หรือ แตะ  แล้วป้อน
หมายเลขหน้า จากนั้นแตะหมายเลขหน้าในผลการค้นหา
ขอคำ�จำ�กัดคว�ม: แตะสองครั้งที่คำา จากนั้นแตะ 'กำาหนด' ในเมนูที่ปรากฏ คำาจำากัดความอาจไม่มี
ให้ครบทุกภาษา
จำ�ตำ�แหน่งของคุณ: แตะ  เพื่อเพิ่มที่คั่นหน้าหรือแตะอีกครั้งเพื่อเอาออก คุณสามารถสร้างที่คั่น
หน้าหลายที่คั่นหน้า ในการดูที่คั่นหน้าทั้งหมด ให้แตะ  จากนั้นแตะ ที่คั่นหน้า คุณไม่จำาเป็นต้อง
เพิ่มที่คั่นหน้าเมื่อคุณปิดหนังสือ เพราะ iBooks จะจำาหน้าสุดท้ายที่คุณอ่าน
จำ�เนื้อห�ส่วนที่ดี: หนังสือบางเล่มให้คุณเพิ่มโน้ตและไฮไลท์ได้ ในการเพิ่ม ไฮไลท์ แตะค้างที่คำา จาก
นั้น เลื่อนนิ้ววาด ไฮไลท์ ในการเพิ่มโน้ต แตะสองครั้งที่คำาเพื่อเลือก เลื่อนจุดปรับเพื่อปรับส่วนที่เลือก 
จากนั้นแตะ โน้ต หรือ ไฮไลท์ ในเมนูที่ปรากฏ ในการดูโน้ตและไฮไลท์ทั้งหมดที่คุณได้ทำา ให้แตะ  
จากนั้นแตะ โน้ต
แชร์เนื้อห�ส่วนที่ดี: แตะข้อความที่ไฮไลท์บางส่วน จากนั้นในเมนูที่ปรากฏ แตะ  หากหนังสือ
มาจาก iBooks Store ลิงก์ไปยังหนังสือจะรวมมาโดยอัตโนมัติ (การแชร์อาจไม่มีบริการในทุก
ภูมิภาค)
ก�รแบ่งปันลิงก์ไปยังหนังสือ: แตะใกล้กับกึ่งกลางของหน้าเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ  
แตะ  จากนั้นแตะ แชร์หนังสือ
เปลี่ยนรูปลักษณ์ของหนังสือ: หนังสือบางเล่มสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และสีของ
หน้าได้ (แตะ .) คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเต็มแนวและการใส่ยัติภังค์ได้ใน การตั้งค่า > iBooks 
การตั้งค่าเหล่านี้ปรับใช้กับหนังสือทั้งหมดที่รองรับการตั้งค่า

สีของหน้าสีของหน้า

ความสว่างความสว่าง

ปิดเลขหน้าปิดเลขหน้า

ปรับคว�มสว�่ง: แตะ  หากคุณไม่เห็น  แตะ  ก่อน.
หรี่แสงหน�้จอในที่มืด: เปิดชุดรูปแบบกลางคืนอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนชั้นหนังสือ สีของหน้า และความ
สว่างโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ iBooks ในสภาพแสงน้อย (ไม่ใช่หนังสือทุกเล่มที่รองรับชุดรูปแบบกลาง
คืนอัตโนมัติ)

การโต้ตอบกับมัลติมีเดีย
หนังสือบางเล่มมีส่วนประกอบแบบโต้ตอบได้ เช่น ภาพยนตร์ แผนภาพ งานนำาเสนอ แกลเลอรี และ
วัตถุ 3D ในการโต้ตอบกับวัตถุมัลติมีเดีย ให้แตะ ปัดนิ้ว หรือจีบนิ้ว หากต้องการดูองค์ประกอบแบบ
เต็มหน้าจอ ให้ถ่างออกด้วยสองนิ้ว เมื่อดูเสร็จ ให้จีบนิ้วเพื่อปิด
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ทบทวนโน้ตและอภิธานศัพท์
ในหนังสือที่รองรับ คุณสามารถทบทวนไฮไลท์และโน้ตทั้งหมดของคุณเป็นการ์ดทวนความจำาได้
ก�รดูโน้ตทั้งหมดของคุณ: แตะ  คุณสามารถค้นหาโน้ตของคุณ หรือแตะที่บทเพื่อดูโน้ตที่คุณทำาใน
บทนั้นได้
ก�รลบโน้ต: แตะ  เลือกโน้ตบางโน้ต จากนั้นแตะ ลบ 
ทบทวนโน้ตของคุณเป็นก�ร์ดทวนคว�มจำ�: แตะ การ์ดทวนความจำา ปัดนิ้วเพื่อเลื่อนระหว่างการ์ด 
แตะ พลิกการ์ด เพื่อดูด้านหลัง
สับเปลี่ยนก�ร์ดทวนคว�มจำ�ของคุณ: แตะ  จากนั้นเปิด สับเปลี่ยน
ทบทวนคำ�ศัพท์ในอภิธ�นศัพท์: หากหนังสือมีอภิธานศัพท์ ให้แตะ  เพื่อรวมคำาศัพท์เหล่านั้นใน
การ์ดทวนความจำาของคุณ

การจัดระเบียบหนังสือ

จัดเรียงรายการจัดเรียงรายการ

ดูชุดรวมดูชุดรวม

ดาวน์โหลดจาก iCloudดาวน์โหลดจาก iCloud

เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมอง

ดูใน iBooks Storeดูใน iBooks Store

ดูหนังสือต�มชื่อเรื่องหรือต�มปก: แตะ  หรือ 
จัดระเบียบหนังสือของคุณด้วยชุดรวม: แตะ เลือก จากนั้นเลือกหนังสือจำานวนหนึ่งที่จะย้ายลงในชุด
รวม ในการแก้ไขหรือสร้างชุดรวม ให้แตะชื่อของชุดรวมปัจจุบัน (ด้านบนสุดของหน้าจอ) ชุดรวมที่มี
ให้ในตัวบางชุด เช่น PDF ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบได้
จัดเรียงหนังสือใหม่: ในขณะที่ดูหนังสือตามปก ให้แตะค้างไว้ที่ปก จากนั้นลากไปยังตำาแหน่งใหม่ 
ในขณะที่ดูหนังสือตามชื่อเรื่อง ให้จัดเรียงรายการโดยใช้ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอ ชุดรวมหนังสือ
ทั้งหมดจะจัดเรียงให้คุณโดยอัตโนมัติ ลองสลับไปชุดรวมอื่น หากคุณต้องการจัดเรียงหนังสือของคุณ
ด้วยตัวเอง
ก�รค้นห�หนังสือ: เลื่อนลงเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ดูการค้นหาสำาหรับชื่อเรื่อง
และชื่อผู้แต่ง 
ซ่อนหนังสือที่ซื้อแล้วที่คุณยังไม่ได้ด�วน์โหลด: แตะชื่อของชุดรวมปัจจุบัน (อยู่ที่ด้านบนของหน้า
จอ) จากนั้นเปิด ซ่อนหนังสือ iCloud
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การอ่าน PDF
เชื่อมข้อมูล PDF: บน Mac เพิ่มไฟล์ PDF ไปยัง iBooks สำาหรับ OS X เปิด iTunes เลือกไฟล์ 
PDF จากนั้นเชื่อมข้อมูล ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ไฟล ์> เพิ่มไปยังคลัง เลือก
ไฟล์ PDF จากนั้นเชื่อมข้อมูล ดูวิธีใช้ iTunes สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูล
เพิ่มไฟล์แนบอีเมล PDF ไปที่ iBooks: เปิดข้อความอีเมล จากนั้นแตะค้างไว้ที่ไฟล์แนบ PDF เลือก 
เปิดใน iBooks จากเมนูที่ปรากฏ
ก�รพิมพ์ PDF: เมื่อ PDF เปิดอยู่ ให้แตะ  จากนั้นเลือก พิมพ์ คุณจะต้องมีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้กับ 
AirPrint สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้ดูที่ AirPrint ที่หน้า 40
ก�รส่งอีเมล PDF: เมื่อไฟล์ PDF เปิดอยู่ ให้แตะ  จากนั้นเลือก อีเมล

การตั้งค่า iBooks
ไปที่ การตั้งค่า > iBooks ที่ซึ่งคุณสามารถ:
 • เชื่อมข้อมูลชุดรวมและที่คั่นหน้า (รวมถึงโน้ตและข้อมูลหน้าปัจจุบัน) กับอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
 • แสดงเนื้อหาออนไลน์ภายในหนังสือ หนังสือบางเล่มอาจเข้าถึงวิดีโอหรือเสียงที่จัดเก็บบนเว็บได้
 • เปลี่ยนทิศทางที่พลิกหน้าเมื่อคุณแตะขอบซ้าย
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การทำาความรู้จักพ็อดคาสท์
เปิดแอปพ็อดคาสท์ จากนั้นเลือกดู สมัครสมาชิก แล้วเล่นพ็อดคาสท์เสียงหรือวิดีโอโปรดของคุณบน 
iPad

ลบหรือจัดเรียงพ็อดคาสท์ใหม่ลบหรือจัดเรียงพ็อดคาสท์ใหม่

แตะพ็อดคาสท์
เพื่อดูและเล่นตอน
แตะพ็อดคาสท์
เพื่อดูและเล่นตอน

ตอนใหม่ตอนใหม่

ดูการสมัครสมาชิก
และพ็อดคาสท์ที่
ดาวน์โหลดแล้ว
ของคุณ

ดูการสมัครสมาชิก
และพ็อดคาสท์ที่
ดาวน์โหลดแล้ว
ของคุณ

จัดระเบียบและ
อัปเดตรายการ
โปรดของคุณ
โดยอัตโนมัติ

จัดระเบียบและ
อัปเดตรายการ
โปรดของคุณ
โดยอัตโนมัติ

เลือกดูพ็อดคาสท์เลือกดูพ็อดคาสท์

กวาดนิ้วลงเพื่อ
อัปเดตหรือค้นหา
กวาดนิ้วลงเพื่อ
อัปเดตหรือค้นหา

รับพ็อดคาสท์และตอน
ค้นห�พ็อดค�สท์เพิ่มเติม: แตะ รายการที่น่าสนใจ หรือ อันดับยอดนิยม ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
ค้นห�พ็อดค�สท์ใหม่: แตะ ค้นหา ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
ค้นห�คลังของคุณ: แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน จากนั้นลากลงตรงกึ่งกลางหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา

พ็อดค�สท์
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แสดงตัวอย่�งหรือสตรีมตอน: แตะพ็อดคาสท์ จากนั้นแตะตอน

สมัครสมาชิก
หรือปรับการ
ตั้งค่าการ
สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก
หรือปรับการ
ตั้งค่าการ
สมัครสมาชิก

ดาวน์โหลดตอนดาวน์โหลดตอน

เลือกตอนเพื่อทำเครื่องหมาย ลบ หรือบันทึกเลือกตอนเพื่อทำเครื่องหมาย ลบ หรือบันทึก

ดูตอนที่ยังไม่ได้เล่นดูตอนที่ยังไม่ได้เล่น ดูตอนที่มีอยู่ดูตอนที่มีอยู่

ขอข้อมูลเพิ่มเติม: แตะ  เพื่อรับรายละเอียดตอน แตะลิงก์ใดๆ ในพ็อดคาสท์หรือตอน
ค้นห�ตอนใหม่: แตะ ที่ยังไม่ได้เล่น เพื่อหาตอนที่คุณยังไม่เคยฟัง
เลือกดูตอน: แตะ ฟีด เพื่อดูตอนที่มีให้ดาวน์โหลดหรือกระจาย
ด�วน์โหลดตอนลงใน iPad: แตะ  ที่อยู่ถัดจากตอน
รับตอนใหม่ๆ เมื่อออกว�งจำ�หน่�ย: สมัครสมาชิกพ็อดคาสท์ หากคุณกำาลังเลือกดู รายการที่น่า
สนใจ หรือ อันดับยอดนิยม ให้แตะพ็อดคาสท์ จากนั้นแตะ สมัครสมาชิก หากคุณได้ดาวน์โหลดตอน
ไว้แล้ว ให้แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน แตะพ็อดคาสท์ แตะ การตั้งค่า ที่ด้านบนสุดของรายการตอน จาก
นั้นเปิด การสมัครสมาชิก
บันทึกตอน: แตะ  ถัดจาดตอน จากนั้นแตะ บันทึกตอน แตะ ลบการดาวน์โหลด เพื่อลบตอนที่
บันทึกไว้

การควบคุมการเล่น
ใช้ตัวควบคุมการเล่นไปข้างหน้าและกลับหลังในพ็อดคาสท์ ตั้งค่าความเร็ว ข้ามตอน และอื่นๆ

แตะเพื่อเริ่มต�นใหม�ทั้งหมด 
หรือแตะสองครั้งเพื่อไปที่
ตอนก�อนหน�า

แตะเพื่อเริ่มต�นใหม�ทั้งหมด 
หรือแตะสองครั้งเพื่อไปที่
ตอนก�อนหน�า

ข�ามไปยัง ตอนถัดไปข�ามไปยัง ตอนถัดไป

แตะเพื่อดูข�อมูล
เพิ่มเติม
แตะเพื่อดูข�อมูล
เพิ่มเติม

ดูรายการ
ของตอน
ดูรายการ
ของตอน

ลากเพื่อข�ามไป
ข�างหน�าหรือ
ย�อนกลับ

ลากเพื่อข�ามไป
ข�างหน�าหรือ
ย�อนกลับ

แตะเพื่อทำให�เร็วขึ้นหรือช�าลงแตะเพื่อทำให�เร็วขึ้นหรือช�าลง
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ดูข้อมูลพ็อดค�สท์ขณะที่คุณฟัง: แตะรูปภาพพ็อดคาสท์บนหน้าจอกำาลังเล่น
ข้�มไปข้�งหน�้หรือข้�งหลังด้วยคว�มแม่นยำ�ที่ม�กยิ่งขึ้น: เลื่อนนิ้วของคุณไปทางด้านบนสุดของ
หน้าจอขณะที่คุณลากตัวชี้ตำาแหน่งไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อคุณอยู่ใกล้กับตัวควบคุมการเล่น คุณจะ
สามารถสแกนตลอดทั้งตอนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณอยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจอ คุณจะสามารถ
สแกนได้ครั้งละหนึ่งวินาที
ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:
 • “เล่นพ็อดคาสต์”
 • “เล่นให้เร็วขึ้นสองเท่า”
 • “ข้ามไปข้างหน้า 10 วินาที”

จัดระเบียบรายการโปรดไปเป็นสถานี
จัดระเบียบพ็อดคาสท์ที่ชื่นชอบไปเป็นสถานีกำาหนดเอง และอัปเดตตอนข้ามอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

ลบหรือจัดเรียงสถานีหรือพ็อดคาสท์อีกครั้งลบหรือจัดเรียงสถานีหรือพ็อดคาสท์อีกครั้ง

จัดระเบียบพ็อดคาสท์ที่เลือก
และตอนไปเป็นสถานี
จัดระเบียบพ็อดคาสท์ที่เลือก
และตอนไปเป็นสถานี

เล่นตอนล่าสุดเล่นตอนล่าสุด

ดาวน์โหลดตอนดาวน์โหลดตอน

นำ�ตอนจ�กพ็อดค�สท์ต่�งๆ ม�รวมกัน: ในการเพิ่มตอนไปยังสถานี On-The-Go ของคุณ ให้แตะ 
สถานีของฉัน แตะ On-The-Go จากนั้นแตะ เพิ่ม หรือแตะ  ถัดจากตอนใดๆ ในคลังของคุณ คุณ
ยังสามารถแตะค้างไว้ที่ตอนใดๆ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยัง On-The-Go
สร้�งสถ�นี: แตะ สถานีของฉัน จากนั้นแตะ 
เปลี่ยนลำ�ดับของร�ยก�รสถ�นีหรือพ็อดค�สท์ในสถ�นี: แตะ สถานีของฉัน แตะ แก้ไข ด้านบน
รายการสถานีหรือรายการตอน จากนั้นลาก  ขึ้นหรือลง
เปลี่ยนลำ�ดับก�รเล่นของตอนต่�งๆ ในสถ�นี: แตะสถานี จากนั้นแตะ การตั้งค่า
จัดเรียงคลังพ็อดค�สท์ของคุณใหม่: แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน แตะมุมมองรายการทางด้านขวาบน 
แตะ แก้ไข จากนั้นลาก  ขึ้นหรือลง
แสดงร�ยก�รตอนที่เก่�สุดก่อน: แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน แตะพ็อดคาสท์ จากนั้นแตะ การตั้งค่า
เล่นพ็อดค�สท์จ�กร�ยก�รสถ�นี: แตะ  ถัดจากชื่อสถานี
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การตั้งค่าพ็อดคาสท์
ไปที่ การตั้งค่า > พ็อดคาสท์ ที่ซึ่งคุณสามารถ:
 • เลือกเพื่อทำาให้การสมัครรับพ็อดคาสท์บนอุปกรณ์ของคุณทุกชิ้นอัปเดตตรงกันอยู่เสมอ
 • เลือกความถี่ที่พ็อดคาสท์จะตรวจสอบการสมัครสมาชิกของคุณสำาหรับตอนใหม่
 • ดาวน์โหลดตอนโดยอัตโนมัติ
 • เลือกว่าจะเก็บตอนต่างๆ ไว้หลังจากที่ชมเสร็จแล้วหรือไม่
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คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง
iPad เสนอคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงหลายอย่าง:

ก�รมองเห็น
 • VoiceOver
 • การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์
 • การซูม
 • การกลับสีและสเกลสีเทา
 • การพูดส่วนที่เลือก
 • ออกเสียงหน้าจอ
 • การพูดข้อความอัตโนมัติ
 • ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง
 • ปุ่มรูปร่าง
 • การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอ
 • สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด
 • ระดับเสียงที่กำาหนดได้
 • คำาบรรยายวิดีโอ

ก�รฟัง
 • อุปกรณ์ช่วยฟัง
 • เสียงโมโนและความสมดุล
 • คำาบรรยายและคำาบรรยายภาพ

ก�รโต้ตอบระหว่�งกัน
 • Siri
 • แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง
 • การใช้งานเครื่องตามที่กำาหนด
 • การควบคุมสวิตช์
 • AssistiveTouch
เปิดคุณสมบัติก�รช่วยก�รเข้�ถึง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง หรือใช้ปุ่มลัดการ
ช่วยการเข้าถึง ดู ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ที่หน้า 127
คุณสามารถใช้ Siri เพื่อเปิดแอป กลับสี อ่านหน้าจอในบางแอป และทำางานกับ VoiceOver ได้ด้วย
เสียงของคุณ สำาหรับข้อมูล ให้ดู การใช้ Siri ที่หน้า 47
ใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อกำ�หนดค่�ก�รช่วยก�รเข้�ถึงบน iPad: คุณสามารถเลือก
ตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้บางตัวเลือก เชื่อมต่อ iPad กับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือก iPad ในรายการอุปกรณ์ของ iTunes คลิก เนื้อหาสรุป จากนั้นคลิก 
กำาหนดค่าการช่วยการเข้าถึง ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเนื้อหาสรุป

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ iPad ให้ไป
ที่ www.apple.com/th/accessibility/.

ก�รช่วยก�รเข้�ถึง
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ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง
ใช้ปุ่มลัดก�รช่วยก�รเข�้ถึง: กดปุ่มโฮมสามครั้งอย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติใดๆ ใน
คุณสมบัติเหล่านี้:
 • VoiceOver
 • กลับสี
 • สเกลสีเทา
 • การซูม
 • การควบคุมสวิตช์
 • AssistiveTouch
 • การใช้งานเครื่องตามที่กำาหนด (ปุ่มลัดจะเป็นการเริ่มใช้งานการใช้งานเครื่องตามที่กำาหนดหากได้

เปิดอยู่) ดู การใช้งานเครื่องตามที่กำาหนด ที่หน้า 143)
 • ตัวควบคุมอุปกรณ์ช่วยฟัง (หากคุณจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone)
เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องก�รควบคุม: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มลัดการ
ช่วยการเข้าถึง จากนั้นเลือกคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่คุณใช้
ลดคว�มเร็ว: ในการลดความเร็วของการคลิกสามครั้ง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการ
เข้าถึง > ความเร็วในการคลิกปุ่มโฮม (การทำาเช่นนี้จะทำาให้การคลิกสองครั้งช้าลงด้วย)

VoiceOver
VoiceOver จะออกเสียงอธิบายว่ามีอะไรปรากฏบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถใช้ iPad ได้โดยไม่
ต้องมอง 

VoiceOver จะออกเสียงเกี่ยวกับรายการแต่ละรายการขณะที่คุณเลือกบนหน้าจอแก่คุณ เคอร์เซอร์
ของ VoiceOver (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) จะล้อมรอบรายการนั้น แล้ว VoiceOver จะออกเสียงชื่อหรือ
อธิบายรายการนั้น

แตะหน้าจอหรือลากนิ้วของคุณไว้ด้านบนเพื่อฟังรายการบนหน้าจอ หากคุณเลือกข้อความ 
VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความนั้น หากคุณได้เปิดคำาแนะนำาสำาหรับการพูด VoiceOver 
อาจแจ้งให้คุณทราบด้วยเสียงเกี่ยวกับชื่อของรายการและให้คำาแนะนำาแก่คุณ ตัวอย่างเช่น “แตะ
สองครั้งเพื่อเปิด” ในการโต้ตอบกับรายการ เช่น ปุ่มและลิงก์ เป็นต้น ให้ใช้ลักษณะท่าทางที่อธิบาย
ไว้ใน การเรียนรู้ลักษณะท่าทาง VoiceOver ที่หน้า 130

เมื่อคุณไปยังหน้าจอใหม่ VoiceOver จะเล่นเสียง จากนั้นจะเลือกและออกเสียงรายการแรกบนหน้า
จอ (โดยเริ่มต้นที่มุมซ้ายบน) VoiceOver ยังจะแจ้งให้คุณได้ทราบเมื่อจอแสดงผลเปลี่ยนเป็นแนว
นอนหรือแนวตั้ง และเมื่อหน้าจอถูกทำาให้จางลงหรือล็อกอีกด้วย

หมายเหตุ:  VoiceOver ออกเสียงพูดตามภาษาที่ระบุไว้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > ภาษาและ
ภูมิภาค VoiceOver มีให้เลือกใช้ในหลายภาษาแต่ไม่ใช่ทุกภาษา

ข้อมูลพื้นฐ�น VoiceOver
ข้อสำาคัญ:  VoiceOver จะเปลี่ยนลักษณะท่าทางที่คุณใช้ในการควบคุม iPad เมื่อเปิด VoiceOver 
คุณต้องใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver แม้กระทั่งในการสั่งปิด VoiceOver
เปิดหรือปิด VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver หรือใช้ปุ่ม
ลัดการช่วยการเข้าถึง ดู ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ด้านบน
ใช้ Siri: พูด:
 • “เปิด VoiceOver”
 • “ปิด VoiceOver”
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สำ�รวจ: ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ VoiceOver จะออกเสียงรายการแต่ละรายการที่คุณสัมผัส 
ยกนิ้วของคุณออกเพื่อปล่อยรายการที่เลือก
 • การเลือกรายการ: แตะรายการนั้น หรือยกนิ้วของคุณออกขณะที่ลากผ่านรายการนั้น
 • การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้: กวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยนิ้วเดียว อันดับของ

รายการ คือ ซ้ายไปขวา บนสุดไปล่างสุด
 • การเลือกรายการด้านบนหรือด้านล่าง: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นการนำาทางในแนวตั้ง จากนั้นกวาดนิ้วขึ้น

หรือลงด้วยนิ้วเดียว หากคุณไม่พบการนำาทางแนวตั้งในโรเตอร์ คุณสามารถเพิ่มลงไปได้ ดู การ
ใช้โรเตอร์ VoiceOver ที่หน้า 131

 • การเลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายบนหน้าจอ: แตะด้วยสี่นิ้วที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุด
ของหน้าจอ

 • การเลือกรายการตามชื่อ: แตะบริเวณใดๆ บนหน้าจอด้วยสองนิ้วสามครั้งเพื่อเปิดเลือกรายการ 
จากนั้นป้อนชื่อในช่องค้นหา หรือกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายผ่านรายการตามตัวอักษร 
หรือแตะดัชนีตารางทางด้านขวาของรายการแล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายผ่านรายการอย่าง
รวดเร็ว คุณยังสามารถใช้การเขียนด้วยลายมือเพื่อเลือกรายการโดยเขียนชื่อของรายการได้ด้วย 
ให้ดู การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ ที่หน้า 133 ในการบอกเลิกตัวเลือกรายการโดยไม่ต้องทำาการ
เลือก ให้ถูด้วยสองนิ้ว (ขยับสองนิ้วเลื่อนไปมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว โดยทำาเป็นรูปตัว “z”)

 • เปลี่ยนชื่อของรายการให้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น: เลือกรายการ จากนั้นใช้สองนิ้วแตะสองครั้งแล้วค้าง
ไว้ที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

 • การออกเสียงข้อความของรายการที่เลือก: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นอักขระหรือคำา จากนั้นกวาดนิ้วลง
หรือขึ้นด้วยนิ้วเดียว

 • การเปิดหรือปิดคำาใบ้อ่านออกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > 
VoiceOver > พูดคำาอธิบาย

 • การใช้การสะกดคำาการออกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > 
VoiceOver > การออกเสียงสะกด

 • พูดทั้งหน้าจอจากด้านบนสุด: กวาดนิ้วขึ้นด้วยสองนิ้ว
 • การพูดจากรายการปัจจุบันจนถึงด้านล่างสุดของหน้าจอ: กวาดนิ้วลงด้วยสองนิ้ว
 • หยุดพักการพูด: แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว แตะอีกครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อให้กลับมาพูดต่อ หรือเลือก

อีกรายการ
 • การปิดเสียง VoiceOver: แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว ทำาซ้ำาเพื่อเลิกปิดเสียง หากคุณใช้แป้นพิมพ์

ภายนอก ให้กดปุ่ม Control
 • การปิดเสียงลูกเล่นเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้น

ปิด ใช้ลูกเล่นเสียง
ใช้เคอร์เซอร์ VoiceOver ที่ใหญ่ขึ้น: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver 
จากนั้นเปิด เคอร์เซอร์ขนาดใหญ่
ก�รปรับเสียงพูด: คุณสามารถปรับเสียงพูดของ VoiceOver ได้:
 • ปรับความดัง: ใช้ปุ่มความดังเสียงบน iPad คุณยังสามารถเพิ่มความดังเสียงไปยังโรเตอร์แล้วปัด

นิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับ ให้ดูที่ การใช้โรเตอร์ VoiceOver ที่หน้า 131
 • เปลี่ยนอัตราคำาพูด: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นเปิด 

จากนั้นลากตัวเลื่อนอัตราการพูด คุณยังสามารถตั้งค่าโรเตอร์เพื่อไปยัง อัตราคำาพูด จากนั้นกวาด
นิ้วขึ้นหรือปัดลงเพื่อปรับ

 • การใช้การเปลี่ยนระดับเสียง: VoiceOver จะใช้ระดับเสียงสูงเมื่อพูดรายการแรกของกลุ่ม (เช่น 
รายการหรือตาราง) และใช้ระดับเสียงต่ำาเมื่อพูดรายการสุดท้ายของกลุ่ม ไปที่ การตั้งค่า > 
ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง

 • อ่านเครื่องหมายวรรคตอน: ตั้งค่าโรเตอร์ไปยังเครื่องหมายวรรคตอน จากนั้นปัดขึ้นหรือลงเพื่อ
เลือกว่าต้องการฟังเครื่องหมายวรรคตอนเยอะเท่าใด
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 • ควบคุมการหลบเสียง ในการเลือกว่าจะหยุดเสียงที่กำาลังเล่นอยู่นั้นหรือไม่ ขณะที่ VoiceOver 
พูดอยู่ ให้ตั้งค่าโรเตอร์ไปยัง การหลบเสียง จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลง

 • เปลี่ยนภาษาสำาหรับ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ภาษาและภูมิภาค การออกเสียง 
VoiceOver ในบางภาษาเป็นผลมาจากรูปแบบภูมิภาคที่คุณเลือก

 • การเปลี่ยนการออกเสียง: ตั้งค่าโรเตอร์สำาหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ภาษาจะพร้อม
ใช้งานในโรเตอร์เท่านั้นหากคุณเพิ่มภาษาใน การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > 
VoiceOver > คำาพูด > ภาษาโรเตอร์

 • เลือกภาษาถิ่นที่พร้อมใช้งานในโรเตอร์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > 
VoiceOver > คำาพูด > ภาษาโรเตอร์ ในการปรับคุณภาพเสียงหรืออัตราการพูด ให้แตะ  
จากนั้นไปที่ภาษา ในการเอาภาษาออกจากโรเตอร์หรือเปลี่ยนคำาสั่ง ให้แตะ แก้ไข แตะ ปุ่มลบ
หรือลาก  ขึ้นหรือลง จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

 • การตั้งค่าภาษาถิ่นเริ่มต้นสำาหรับภาษาปัจจุบันของ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการ
เข้าถึง > VoiceOver > คำาพูด

 • ดาวน์โหลดตัวปรับปรุงคุณภาพเสียงอ่าน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > 
VoiceOver >คำาพูด แตะ ภาษา จากนั้นแตะ ตัวปรับปรุงคุณภาพ หากคุณกำาลังใช้ภาษาอังกฤษ 
คุณสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลด Alex (869 MB) ซึ่งเป็นเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
คุณภาพสูงที่ใช้สำาหรับ VoiceOver บนคอมพิวเตอร์ Mac ได้

ก�รใช้ iPad กับ VoiceOver
ปลดล็อก iPad: กดปุ่มโฮมหรือปุ่มพัก/ปลุก กวาดนิ้วเพื่อเลือกตัวเลื่อนปลดล็อก จากนั้นแตะสอง
ครั้งที่หน้าจอ
ป้อนรหัสผ�่นของคุณเงียบๆ: ในการป้องกันไม่ให้รหัสผ่านของคุณถูกอ่านขณะที่คุณป้อน ให้ใช้การ
เขียนลายมือเพื่อใส่รหัสแทน โปรดดู การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ ที่หน้า 133
เปิดแอป สลับเปิดปิดสวิตช์ หรือ แตะที่ร�ยก�ร: เลือกรายการ จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง
แตะสองครั้งที่ร�ยก�รที่เลือก: แตะสามครั้งที่หน้าจอ
ก�รปรับตัวเลื่อน: เลือกตัวเลื่อน จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว
ใช้ท�่ท�งม�ตรฐ�น: แตะสองครั้งที่หน้าจอค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นมาสามที จาก
นั้นให้ใช้ลักษณะท่าทาง เมื่อคุณยกนิ้วออก ลักษณะท่าทาง VoiceOver จะทำางานต่อ ตัวอย่างเช่น 
ลากตัวเลื่อนความดังเสียงด้วยนิ้วเดียว แทนการกวาดนิ้วขึ้นหรือลง เลือกตัวเลื่อน แตะสองครั้งค้าง
ไว้ รอเสียงเตือนสามครั้ง จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
ก�รเลื่อนร�ยก�รหรือพื้นที่ของหน�้จอ: กวาดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว
 • การเลื่อนผ่านรายการอย่างต่อเนื่อง: แตะสองครั้งค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นมา

สามที จากนั้นลากนิ้วขึ้นหรือลง
 • การใช้ดัชนีรายการ: รายการบางรายการมีดัชนีตารางตัวอักษรอยู่ทางด้านขวา เลือกดัชนี จากนั้น

กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านดัชนี คุณยังสามารถแตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นเลื่อนนิ้วขึ้นหรือ
ลง

 • การจัดลำาดับรายการใหม่: คุณสามารถเปลี่ยนอันดับของรายการในบางรายการได้ เช่น รายการ
โรเตอร์ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง เลือก  ที่ด้านขวาของรายการ แตะสองครั้งค้างไว้ที่
รายการนั้นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นมาสามครั้ง จากนั้นลากขึ้นหรือลากลง

ก�รเปิดศูนย์ก�รแจ้ง: เลือกรายการใดๆ ในแถบสถานะ จากนั้นกวาดนิ้วลงด้วยสามนิ้ว ในการ
ยกเลิก ศูนย์การแจ้ง ให้เลื่อนด้วยสองนิ้ว (ขยับสองนิ้วเลื่อนไปมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว โดยทำาเป็น
รูปตัว “z”)
ก�รเปิดศูนย์ควบคุม: เลือกรายการใดๆ ในแถบสถานะ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นด้วยสามนิ้ว ในการ
ยกเลิกศูนย์การควบคุม ให้เลื่อนด้วยสองนิ้ว

  



 ภ�คผนวก A    การช่วยการเข้าถึง 130

สลับแอป: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเพื่อดูแอปที่เปิดอยู่ กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียวเพื่อ
เลือกแอป จากนั้นคลิกสองครั้งเพื่อสลับไปที่แอปนั้น หรือตั้งค่าโรเตอร์ไปยังการกระทำา ขณะดูแอปที่
เปิดอยู่ จากนั้นปัดนิ้วขึ้นหรือลง
ก�รจัดเรียงหน�้จอเริ่มต้นใหม่: เลือกไอคอนที่หน้าจอโฮม แตะสองครั้งและกดค้างไว้แล้วลาก ยกนิ้ว
ของคุณออกเมื่อไอคอนอยู่ในตำาแหน่งใหม่ที่ต้องการแล้ว ลากไอคอนไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อย้ายไป
ยังหน้าจอโฮมอีกหน้า คุณสามารถเลือกและย้ายรายการต่อได้จนกว่าจะกดปุ่มโฮม
ออกเสียงข้อมูลสถ�นะ iPad: แตะแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือ
ขวาเพื่อฟังข้อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานะแบตเตอรี่ ความแรงสัญญาณ Wi-Fi และอื่นๆ
ก�รออกเสียงก�รแจ้ง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นเปิด 
ออกเสียงการแจ้งเสมอ โปรแกรมจะออกเสียงเมื่อมีการแจ้ง ซึ่งรวมถึงข้อความตัวอักษรที่ได้รับ ถึง
แม้ว่า iPad จะล็อกอยู่ก็ตาม การแจ้งที่ยังไม่ได้รับทราบจะถูกแจ้งซ้ำาเมื่อคุณปลดล็อก iPad
ก�รเปิดหรือปิดม่�นหน�้จอ: แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว ขณะที่ม่านหน้าจอเปิดอยู่ หน้าจออาจดูเหมือน
ว่าปิดแต่เนื้อหายังคงสามารถแสดงได้บนหน้าจอ

ก�รเรียนรู้ลักษณะท่�ท�ง VoiceOver
เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่ ลักษณะท่าทางหน้าจอสัมผัสมาตรฐานจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป และ
จะมีลักษณะท่าทางเพิ่มเติมที่ให้คุณใช้สำาหรับการเคลื่อนที่ไปรอบๆ หน้าจอและควบคุมรายการบาง
รายการ ลักษณะท่าทาง VoiceOver ประกอบด้วยการแตะและการกวาดโดยใช้สองนิ้ว สามนิ้ว และ
สี่นิ้ว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้ลักษณะท่าทางแบบหลายนิ้ว ให้ผ่อนคลายและปล่อยให้นิ้วของคุณ
สัมผัสกับหน้าจอโดยเว้นระยะห่างระหว่างนิ้วเพียงเล็กน้อย

คุณสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อป้อนลักษณะท่าทางเฉพาะของ VoiceOver ตัวอย่างเช่น คุณ
สามารถแตะสองนิ้วได้โดยใช้สองนิ้วในมือข้างหนึ่ง หรือหนึ่งนิ้วจากมือแต่ละข้าง คุณยังสามารถใช้
นิ้วโป้งของคุณได้ด้วย บางคนใช้ลักษณะท่าทางแบบแบ่งแตะ แทนการเลือกรายการและแตะสองครั้ง 
โดยแตะรายการค้างไว้ด้วยนิ้วเดียว จากนั้นแตะหน้าจอด้วยอีกนิ้วหนึ่ง

ทดลองเทคนิคต่างๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด หากลักษณะท่าทางไม่ทำางาน ให้ลองทำาท่า
ทางนั้นให้เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับท่าทางที่เกี่ยวกับการแตะสองครั้งหรือการกวาดนิ้ว ในการกวาดนิ้ว 
ให้ลองใช้นิ้วเดียวหรือหลายนิ้วของคุณปัดหน้าจออย่างรวดเร็ว

ในการตั้งค่า VoiceOver คุณสามารถเข้าสู่พื้นที่พิเศษที่คุณสามารถฝึกลักษณะท่าทาง VoiceOver 
ได้โดยไม่ส่งผลต่อ iPad หรือการตั้งค่าของ iPad ได้
ก�รฝึกท่�ท�ง VoiceOver: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้น
แตะ ฝึก VoiceOver หากคุณฝึกเสร็จ ให้แตะ เสร็จสิ้น หากคุณไม่เห็นปุ่มฝึกท่าทาง VoiceOver 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VoiceOver เปิดอยู่

นี่คือ คีย์บางคีย์ของลักษณะท่าทาง VoiveOver:

ก�รนำ�ท�งและก�รอ่�น
 • แตะ: เลือกและออกเสียงรายการ
 • การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย: เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้
 • การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโรเตอร์ ดู การใช้โรเตอร์ VoiceOver ที่หน้า 131
 • การกวาดนิ้วขึ้นสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากด้านบนสุดของหน้าจอ
 • การกวาดนิ้วลงสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากตำาแหน่งปัจจุบัน
 • การแตะสองนิ้ว: หยุดหรือทำาต่อการพูด
 • การเลื่อนด้วยสองนิ้ว: ย้ายสองนิ้วกลับไปกลับมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว (แบบตัว “z”) เพื่อยกเลิก

คำาเตือน หรือกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้
 • การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว: เลื่อนหนึ่งหน้าในครั้งเดียว
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 • การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้ว: ไปที่หน้าถัดไปหรือหน้าก่อนหน้า (ตัวอย่างเช่น บน
หน้าจอโฮม)

 • แตะสามนิ้ว: พูดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำาแหน่งภายในรายการ หรือข้อความที่เลือกไว้
 • การแตะโดยใช้สี่นิ้วที่ด้านบนสุดของหน้าจอ: เลือกรายการแรกของหน้า
 • การแตะโดนใช้สี่นิ้วที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ: เลือกรายการสุดท้ายของหน้า

เปิดใช้ง�น
 • แตะสองครั้ง: เปิดใช้รายการที่เลือก
 • แตะสามครั้ง: แตะรายการสองครั้ง
 • แตะแยก: ทางเลือกอีกทางนอกจากการเลือกรายการและแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการนั้น 

คือให้สัมผัสรายการค้างไว้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียว แล้วแตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น
 • การแตะสองครั้งค้างไว้ (1 วินาที) + ลักษณะท่าทางแบบมาตรฐาน: ใช้ท่าทางมาตรฐาน แตะสอง

ครั้งและค้างท่าทางไว้จะเป็นการสั่งการให้ iPad แปลท่าทางถัดไปตามท่าทางมาตรฐาน ตัวอย่าง
เช่น คุณสามารถแตะสองนิ้วค้างไว้ แล้วลากนิ้วเพื่อเลื่อนสวิตช์โดยไม่ต้องยกนิ้ว เป็นต้น

 • แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: เล่นหรือหยุดพักใน เพลง วิดีโอ หรือ รูปภาพ ถ่ายรูปหรือเริ่มหรือหยุด
พักการบันทึกในกล้อง: เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา

 • แตะสองครั้งค้างไว้ด้วยสองนิ้ว: เปลี่ยนป้ายชื่อของรายการให้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว: เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ
 • การแตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว: ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver
 • แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว: เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ

ก�รใช้โรเตอร์ VoiceOver
ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลง โดยที่ VoiceOver ยังเปิดอยู่ หรือเพื่อ
เลือกวิธีการนำาข้อมูลเข้าแบบพิเศษ เช่น การนำาเข้าหน้าจออักษรเบรลล์ หรือการเขียนลายมือ
ก�รใช้ง�นโรเตอร์: หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอรอบๆ จุดระหว่างนิ้ว

เลือกตัวเลือกโรเตอร์ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > 
โรเตอร์ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการรวมไว้ในโรเตอร์

ตัวเลือกโรเตอร์ที่พร้อมใช้งานและลูกเล่นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำาลังทำา ตัวอย่างเช่น หากคุณกำาลังอ่าน
อีเมล คุณสามารถใช้โรเตอร์เพื่อสลับระหว่างการได้ยินข้อความพูดแบบคำาต่อคำาหรืออักขระต่อ
อักขระเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลง หากคุณกำาลังเลือกดูหน้าเว็บ คุณจะสามารถตั้งค่าโรเตอร์ให้ออก
เสียงข้อความทั้งหมด (ทั้งแบบคำาต่อคำา หรือ อักขระต่ออักขระ) หรือคุณสามารถกระโดดข้ามจาก
รายการหนึ่งไปยังรายการในประเภทอื่น เช่น ส่วนหัวหรือลิงก์

เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อควบคุม VoiceOver โรเตอร์จะให้คุณปรับการตั้ง
ค่าต่างๆ เช่น ความดังเสียง อัตราการพูด การใช้ระดับเสียงหรือการออกเสียงสะกด การป้อน
เสียงก้อง และการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน ดู การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ 
Apple ที่หน้า 134
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ก�รแสดงแป้นพิมพ์บนหน้�จอ
เมื่อคุณเปิดใช้งานช่องข้อความที่แก้ไขได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ (ยกเว้นในกรณีที่คุณมีแป้น
พิมพ์ไร้สายของ Apple เชื่อมต่ออยู่)
เปิดใช้ง�นช่องข้อคว�ม: เลือกช่องข้อความ จากนั้นแตะสองครั้ง จุดแทรกและแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
จะปรากฏ
ก�รป้อนข้อคว�ม: พิมพ์อักขระโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ:
 • การป้อนแบบมาตรฐาน: เลือกแป้นบนแป้นพิมพ์โดยการกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา จากนั้นแตะ

สองครั้งเพื่อป้อนอักขระ หรือเลื่อนนิ้วของคุณรอบๆ แป้นพิมพ์เพื่อเลือกปุ่ม และในระหว่างที่สัมผัส
ปุ่มด้วยนิ้วเดียว ให้แตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น VoiceOver จะออกเสียงแป้นเมื่อได้เลือกแป้นนั้นแล้ว 
และจะออกเสียงอีกครั้งเมื่ออักขระถูกเลือก

 • การป้อนแบบแป้นสัมผัส: สัมผัสแป้นบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้นนั้น จากนั้นให้ยกนิ้วของคุณออก
เพื่อป้อนอักขระ หากคุณสัมผัสผิดปุ่ม ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังปุ่มคุณต้องการ VoiceOver จะ
ออกเสียงอักขระสำาหรับแป้นแต่ละแป้นในขณะที่คุณสัมผัสแป้นนั้น แต่จะไม่ป้อนอักขระจนกว่าคุณ
จะยกนิ้วของคุณออก

 • การป้อนแบบสัมผัสโดยตรง VoiceOver ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแป้นพิมพ์ได้ ดังนั้นคุณจะ
สามารถพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อปิด VoiceOver แล้ว

 • เลือกลักษณะการพิมพ์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ลักษณะ
การพิมพ์ หรือตั้งค่าโรเตอร์ไปยังโหมดการพิมพ์ จากนั้นปัดนิ้วขึ้นหรือลง

ก�รย้�ยจุดแทรก: กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายจุดแทรกไปด้านหน้าหรือด้านหลังข้อความ ใช้โรเตอร์
เพื่อเลือกว่าคุณต้องการย้ายจุดแทรกตามอักขระ ตามคำา หรือตามบรรทัด ในการไปยังจุดเริ่มต้น
หรือจุดสิ้นสุด ให้คลิกสองครั้งที่ข้อความ
VoiceOver จะส่งเสียงเมื่อตำาแหน่งแทรกเลื่อน และออกเสียงตัวอักษร คำา หรือบรรทัดที่ได้ข้ามผ่าน
ไป เมื่อการเลื่อนไปข้างหน้าคำา ตำาแหน่งแทรกจะถูกเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของคำา ก่อนช่องว่างหรือ
เครื่องหมายอื่นๆ เมื่อเลื่อนไปข้างหลัง ตำาแหน่งแทรกจะเลื่อนไปตำาแหน่งสิ้นสุดของคำาหน้า ก่อนช่อง
ว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ
ก�รย้�ยจุดแทรกผ่�นเครื่องหม�ยวรรคตอนที่ท้�ยคำ�หรือท้�ยประโยค: ใช้โรเตอร์เพื่อสลับกลับไป
เป็นโหมดอักขระ
เมื่อย้ายจุดแทรกตามบรรทัด VoiceOver จะออกเสียงของแต่ละบรรทัดที่ลากผ่าน เมื่อย้ายไปข้าง
หน้า ตำาแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป (โดยคาดหวังว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้น
สุดบรรทัดก่อนหน้าของย่อหน้านั้น ตำาแหน่งแทรกจะถูกย้ายไปจุดสิ้นสุดของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป) 
เมื่อย้ายไปข้างหลัง ตำาแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป
ก�รเปลี่ยนผลป้อนกลับก�รป้อน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > 
การออกเสียงพูดขณะพิมพ์
ก�รใช้ก�รออกเสียงในผลป้อนกลับก�รป้อน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > 
VoiceOver > การออกเสียงสะกด ข้อความจะถูกอ่านทีละอักขระ VoiceOver จะพูดอักขระก่อน 
จากนั้นจะพูดการออกเสียงคำานั้นตามมา ตัวอย่างเช่น “f” จากนั้นจะพูดว่า “foxtrot”
ก�รลบอักขระ: ใช้  กับลักษณะการป้อนของ VoiceOver VoiceOver จะพูดอักขระแต่ละตัว
ขณะที่ลบ หาก ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง เปิดอยู่ VoiceOver จะพูดอักขระที่ลบในระดับเสียงที่ต่ำา
กว่า
เลือกข้อคว�ม: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก เลือก หรือ เลือกทั้งหมด จาก
นั้นแตะสองครั้ง หากคุณเลือก เลือก คำาที่อยู่ใกล้กับจุดแทรกที่สุดจะถูกเลือกเมื่อคุณแตะสองครั้ง ใน
การเพิ่มหรือลดส่วนที่เลือก ให้ถูด้วยสองนิ้วเพื่อยกเลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นจีบนิ้ว
ก�รตัด ก�รคัดลอก หรือก�รว�ง: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข เลือกข้อความ กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อ
เลือก ตัด คัดลอก หรือ วาง จากนั้นแตะสองครั้ง

  



 ภ�คผนวก A    การช่วยการเข้าถึง 133

ก�รเลิกทำ�: เขย่า iPad ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการกระทำาที่ต้องการเลิกทำา จากนั้นแตะ
สองครั้ง
ก�รป้อนอักขระเน้นเสียง: ในลักษณะการป้อนแบบมาตรฐาน เลือกอักขระธรรมดา จากนั้นแตะสอง
ครั้งและค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่ระบุอักขระทางเลือกที่ปรากฏขึ้น ลากไปทางซ้ายหรือขวา
เพื่อเลือกและฟังตัวเลือก ปล่อยนิ้วของคุณเพื่อป้อนอักขระปัจจุบันที่เลือกไว้ ในลักษณะการป้อนแบบ
สัมผัส แตะอักขระค้างไว้จนกว่าอักขระทางเลือกจะปรากฏขึ้น
ก�รเปลี่ยนภ�ษ�บนแป้นพิมพ์: ตั้งค่าโรเตอร์สำาหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง เลือก “ภาษาเริ่ม
ต้น” เพื่อใช้ภาษาที่ระบุไว้ในการตั้งค่า ภาษาและภูมิภาค รายการโรเตอร์ภาษาจะปรากฏก็ต่อเมื่อ
คุณเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาในการตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > คำา
พูด

ก�รเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ
โหมดการเขียนลายมือช่วยให้คุณป้อนข้อความโดยการเขียนอักขระบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณ 
นอกจากนั้นในการป้อนข้อความปกติ ให้ใช้โหมดการเขียนลายมือเพื่อป้อนรหัสผ่าน iPad โดยไม่
ต้องใช้เสียง หรือเปิดแอปจากหน้าจอโฮม
เข�้สู่โหมดก�รเขียนล�ยมือ: ใช้โรเตอร์เพื่อเลือก การเขียนลายมือ หากการเขียนลายมือไม่ได้อยู่
ในโรเตอร์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ จากนั้นเพิ่ม
เข้าไป
เลือกประเภทอักขระ: กวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้วเพื่อเลือกอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข อักษรตัว
พิมพ์ใหญ่ หรือเครื่องหมายวรรคตอน
ฟังประเภทของอักขระที่เลือกอยู่ปัจจุบัน: แตะด้วยสามนิ้ว
ป้อนอักขระ: ติดตามตัวอักษรบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณ
ใส่ก�รเว้นวรรค: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสองนิ้ว
ขึ้นบรรทัดใหม่: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสามนิ้ว
ลบอักขระก่อนจุดแทรก: กวาดนิ้วไปทางซ้ายด้วยสองนิ้ว
เลือกร�ยก�รบนหน�้จอโฮม: เริ่มเขียนชื่อของรายการ หากมีรายการที่ตรงกันหลายรายการ ให้
สะกดชื่อต่อจนกว่าจะได้ชื่อที่มีเอกลักษณ์ หรือกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสองนิ้วเพื่อเลือกจากรายการที่
ตรงกันในปัจจุบัน
ป้อนรหัสผ�่นของคุณเงียบๆ: ตั้งค่าโรเตอร์ไปเป็นการเขียนลายมือบนหน้าจอป้อนรหัสผ่าน จากนั้น
เขียนอักขระของรหัสผ่านของคุณ
ใช้ดัชนีต�ร�งเพื่อข�้มผ่�นร�ยก�รที่ย�ว: เลือกดัชนีตารางทางด้านขวาของตาราง (ตัวอย่างเช่น ถัด
จากรายการรายชื่อของคุณหรือในตัวเลือกรายการ VoiceOver) จากนั้นเขียนตัวอักษร
ตั้งค่�โรเตอร์เป็นประเภทองค์ประกอบก�รเลือกดูเว็บ: เขียนอักษรตัวแรกของประเภทองค์ประกอบ
หน้า ตัวอย่างเช่น เขียน “l” เพื่อทำาให้การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงข้ามไปยังลิงก์ หรือ “h” เพื่อข้ามไปยัง
หัวเรื่อง
ออกจ�กโหมดก�รเขียนล�ยมือ: ใช้การเลื่อนแบบสองนิ้วหรือเปลี่ยนโรเตอร์ไปเป็นส่วนที่เลือกอื่น

ป้อนอักษรเบรลล์ให้ปร�กฏบนหน้�จอ
ด้วยข้อมูลขาเข้าหน้าจออักษรเบรลล์ที่เปิดใช้งาน คุณสามารถใช้นิ้วของคุณเพื่อป้อน 6 จุด 8 จุด 
หรือรหัสอักษรเบรลล์ที่บีบอัดได้โดยตรงบนหน้าจอ iPad แตะรหัสโดยให้ iPad วางราบตรงหน้าคุณ 
(โหมดวางบนโต๊ะ) หรือถือ iPad โดยหันหน้าจอออกเพื่อให้คุณงอนิ้วอ้อมมาแตะหน้าจอได้ (โหมด
หันหน้าจอออก)
เปิดข้อมูลข�เข้�หน้�จออักษรเบรลล์: ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกข้อมูลขาเข้าหน้าจออักษรเบรลล์ หากคุณ
ไม่พบข้อมูลในโรเตอร์ ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ 
จากนั้นเพิ่มเข้าไป
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ป้อนรหัสอักษรเบรลล์: วาง iPad ราบตรงหน้าคุณ หรือถือโดยหันหน้าจอออก จากนั้นแตะหน้าจอ
ด้วยนิ้วเดียวหรือหลายนิ้วพร้อมกัน
ปรับตำ�แหน่งจุดก�รป้อน: ในการขยับจุดการป้อนเพื่อจับคู่ตำาแหน่งนิ้วของคุณให้ตรงกันโดยเป็น
ธรรมชาติ แตะสองครั้งด้วยนิ้วหกหรือแปดนิ้วพร้อมกัน
สลับระหว�่งอักษรเบรลล์ 6 จุด 8 จุด และแบบบีบอัด: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสามนิ้ว ในการตั้งค่า
ค่าเริ่มต้น ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล ์> การนำา
เข้าข้อมูลอักษรเบรลล์
ใส่ก�รเว้นวรรค: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยนิ้วเดียว (ในโหมดไม่อยู่หน้าจอ กวาดนิ้วไปทาง ด้านขวา 
ของคุณ)
ลบอักขระก่อนหน�้: กวาดนิ้วไปทางซ้ายด้วยนิ้วเดียว
ขึ้นบรรทัดใหม่ (ก�รพิมพ์): กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสองนิ้ว
เลือกดูข้อเสนอแนะก�รสะกดคำ�: กวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว
เลือกร�ยก�รบนหน�้จอโฮม: เริ่มป้อนชื่อของรายการ หากมีรายการที่ตรงกันหลายรายการ ให้สะกด
ชื่อต่อจนกว่าจะได้ชื่อที่มีเอกลักษณ์ หรือกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียวเพื่อเลือกรายการที่ตรงกัน
บางส่วน
เปิดแอปที่เลือกไว้: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสองนิ้ว
เปิดหรือปิดก�รบีบอัดอักษรเบรลล์: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสามนิ้ว
แปลทันที (เมื่อเปิดใช้ง�นก�รบีบอัด): กวาดนิ้วลงด้วยสองนิ้ว
หยุดก�รป้อนอักษรเบรลล์: ใช้การเลื่อนแบบสองนิ้ว หรือตั้งค่าโรเตอร์ไปยังการตั้งค่าอีกอย่างหนึ่ง

ก�รใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้ส�ยของ Apple
คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่จับคู่กับ iPad ดู อุปกรณ์บลู
ทูธ ที่หน้า 41

ใช้คำาสั่งทางแป้นพิมพ์ของ VoiceOver เพื่อนำาทางหน้าจอ เลือกรายการ อ่านเนื้อหาในหน้าจอ ปรับ
โรเตอร์ และสั่งให้ทำางานอื่นๆ ของ VoiceOver คำาสั่งส่วนใหญ่จะใช้ชุดปุ่ม Control-Option ซึ่งจะ
ย่อเป็น “VO” ในรายการต่อไปนี้

คุณสามารถใช้ วิธีใช้ VoiceOver ในการเรียนรู้การจัดเรียงแป้นพิมพ์ และการกระทำาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกดแป้นพิมพ์พร้อมกัน วิธีใช้ VoiceOver จะออกเสียงแป้นและคำาสั่งแป้นพิมพ์ขณะ
ที่คุณป้อนแป้นและคำาสั่งแป้นพิมพ์เหล่านั้น โดยไม่ได้ทำาการกระทำาที่เกี่ยวข้อง 

คำ�สั่งแป้นพิมพ์ของ VoiceOver
VO = Control-Option
 • การเปิดวิธีใช้ VoiceOver: VO–K
 • การปิดวิธีใช้ VoiceOver: Escape
 • การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้: VO–ลูกศรขวา หรือ VO–ลูกศรซ้าย
 • การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการที่เลือก: VO–Space bar
 • การกดปุ่มโฮม: VO–H
 • การแตะค้างไว้ที่รายการที่เลือก: VO–Shift–M
 • การย้ายไปที่แถบสถานะ: VO–M
 • การอ่านจากตำาแหน่งปัจจุบัน: VO–A
 • การอ่านจากด้านบนสุด: VO–B
 • การหยุดพักหรืออ่านต่อ: Control
 • การคัดลอกข้อความที่ออกเสียงล่าสุดไปยังคลิปบอร์ด: VO–Shift–C
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 • การค้นหาข้อความ: VO–F
 • การปิดเสียงหรือเปิดเสียง VoiceOver: VO–S
 • การเปิดศูนย์การแจ้ง: Fn–VO–ลูกศรขึ้น
 • การเปิดศูนย์ควบคุม: Fn–VO–ลูกศรลง
 • การเปิดตัวเลือกรายการ: VO–I
 • การเปลี่ยนป้ายของรายการที่เลือก: VO–/
 • การแตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: VO–”-”
 • การปรับโรเตอร์: ใช้การนำาทางอย่างรวดเร็ว (ดูด้านล่าง)
 • การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง: VO–ลูกศรขึ้น หรือ VO–ลูกศรลง
 • การปรับโรเตอร์คำาพูด: VO–Command–ลูกศรซ้าย หรือ VO–Command–ลูกศรขวา
 • การปรับการตั้งค่าที่ระบุโดยโรเตอร์คำาพูด: VO–Command–ลูกศรขึ้น หรือ VO–Command–

ลูกศรลง
 • การเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ: VO–Shift–S
 • การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้: Escape
 • สลับแอป: Command–Tab หรือ Command–Shift–Tab

ก�รนำ�ท�งอย่�งรวดเร็ว
เปิดใช้นำาทางอย่างเร็วในการบังคับ VoiceOver ทางคีย์ลูกศร
 • การเปิดหรือปิดการนำาทางด่วน: ลูกศรซ้าย–ลูกศรขวา
 • การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้: ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย
 • การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้ที่ระบุโดยโรเตอร์: ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
 • การเลือกรายการแรกหรือสุดท้าย: Control–ลูกศรขึ้น หรือ Control–ลูกศรลง
 • การแตะรายการ: ลูกศรขึ้น–ลูกศรลง
 • การเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนซ้ายหรือขวา: Option–ลูกศรขึ้น Option–ลูกศรลง Option–ลูกศร

ซ้าย หรือ Option–ลูกศรขวา
 • การปรับโรเตอร์: ลูกศรขึ้น–ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขึ้น–ขวา

ก�รนำ�ท�งอย่�งรวดเร็วด้วยแป้นเดียวสำ�หรับก�รเลือกดูเว็บ
เมื่อคุณดูหน้าเว็บด้วยการนำาทางอย่างรวดเร็วที่ได้เปิดใช้งาน คุณจะสามารถใช้แป้นดังต่อไปนี้บน
แป้นพิมพ์เพื่อนำาทางไปยังหน้าอย่างรวดเร็ว การป้อนคำาสั่งให้แป้นจะช่วยย้ายไปยังรายการถัดไป
ของประเภทที่ระบุได้ ในการย้ายไปยังรายการก่อนหน้า ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณป้อน
อักษรนี้
 • การเปิดการนำาทางอย่างรวดเร็วด้วยปุ่มเดียว: VO-Q
 • หัวเรื่อง: H
 • ลิงก์: L
 • ช่องข้อความ: R
 • ปุ่ม: B
 • ตัวควบคุมแบบฟอร์ม: C 
 • รูปภาพ: I
 • ตาราง: T
 • ข้อความนิ่ง: ใต้
 • จุดสังเกต ARIA: W
 • รายการ: X
 • รายการประเภทเดียวกัน: M
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 • หัวเรื่องระดับ 1: 1
 • หัวเรื่องระดับ 2: 2
 • หัวเรื่องระดับ 3: 3
 • หัวเรื่องระดับ 4: 4
 • หัวเรื่องระดับ 5: 5
 • หัวเรื่องระดับ 6: 6

ก�รแก้ไขข้อคว�ม
ใช้คำาสั่งเหล่านี้ (โดยปิด การนำาทางอย่างรวดเร็ว ไว้) เพื่อทำางานกับข้อความ VoiceOver จะอ่าน
ออกเสียงข้อความขณะที่คุณเลื่อนจุดแทรก
 • การไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งอักขระ: ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย
 • การไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งคำา: Option–ลูกศรขวา หรือ Option–ลูกศรซ้าย
 • การเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงหนึ่งบรรทัด: ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
 • การไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของบรรทัด: Command–ลูกศรซ้าย หรือ Command–ลูกศรลง
 • การไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของย่อหน้า: Option–ลูกศรขึ้น หรือ Option–ลูกศรลง
 • การไปยังย่อหน้าก่อนหน้าหรือถัดไป: Option–ลูกศรขึ้น หรือ Option–ลูกศรลง
 • การไปยังช่องข้อความด้านบนสุดหรือด้านล่างสุด: Command–ลูกศรขึ้น หรือ Command–ลูก

ศรลง
 • การเลือกข้อความขณะที่คุณเลื่อน: Shift + คำาสั่งการเลื่อนจุดแทรกคำาสั่งใดๆ ด้านบน
 • การเลือกข้อความทั้งหมด: Command–A
 • การคัดลอก ตัด หรือวางข้อความที่เลือก: Command–C, Command–X หรือ Command–V
 • การเลิกทำาหรือทำาการเปลี่ยนแปลงล่าสุดอีกครั้ง: Command–Z หรือ Shift–Command–Z

ก�รรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์
คุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบบลูทูธเพื่ออ่านข้อมูลออกของ VoiceOver และ
คุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์พร้อมกับคีย์ข้อมูลเข้าและตัวควบคุมอื่น ๆ เพื่อควบคุม 
iPad เมื่อเปิด VoiceOver สำาหรับรายการของจอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ ให้ไปที่ 
www.apple.com/asia/accessibility/ios/braille-display.html
เชื่อมต่อจอแสดงผลอักษรเบรลล์: เปิดจอแสดงผล จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วเปิด บลู
ทูธ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ และเลือก
จอแสดงผล
ปรับก�รตั้งค่�อักษรเบรลล์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษร
เบรลล์ ที่ซึ่งคุณสามารถ:
 • เลือก บีบอัด ไม่บีบอัดอักษรเบรลล์แบบ 8 จุด หรือไม่บีบอัดข้อมูลขาเข้าหรือขาออกของอักษร

เบรลล์แบบ 6 จุด
 • เปิดช่องสถานะและเลือกตำาแหน่ง
 • เปิดรหัส Nemeth สำาหรับสมการ
 • แสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
 • เลือกให้เปลี่ยนหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแพน
 • เปลี่ยนการแปลอักษรเบรลล์จากภาษาอังกฤษสากล

สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำาสั่งทั่วไปของอักษรเบรลล์สำาหรับการนำาทาง
ด้วย VoiceOver และสำาหรับข้อมูลที่ระบุถึงจอแสดงผลที่เจาะจง ให้ไปที่ 
support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=th_TH
ก�รตั้งค่�ภ�ษ�สำ�หรับ VoiceOver: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ภาษาและภูมิภาค
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หากคุณเปลี่ยนภาษาสำาหรับ iPad คุณอาจต้องรีเซ็ตภาษาใหม่สำาหรับ VoiceOver และจอแสดงผล
อักษรเบรลล์

คุณสามารถตั้งค่าเซลล์ซ้ายสุดหรือขวาสุดของจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อให้แสดงสถานะของระบบ
และข้อมูลอื่น ๆ:
 • ประวัติการประกาศจะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
 • ยังไม่ได้อ่านข้อความประวัติการประกาศปัจจุบัน
 • ข้อความ VoiceOver ปิดเสียงอยู่
 • แบตเตอรี่ของ iPad ต่ำา (ชาร์จน้อยกว่า 20%)
 • iPad อยู่ในแนวนอน
 • ปิดการแสดงหน้าจอ
 • บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางซ้าย
 • บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางขวา
ตั้งช่องซ้�ยสุดหรือขว�สุดให้แสดงข้อมูลสถ�นะของแป้น: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการ
เข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล ์> เซลล์สถานะ จากนั้นแตะ ซ้าย หรือ ขวา
ดูร�ยละเอียดม�กขึ้นของช่องสถ�นะ: กดปุ่มเราท์เตอร์ของช่องสถานะบนแป้นอักษรเบรลล์ของคุณ

ก�รอ่�นสมก�รเลข
VoiceOver สามารถอ่านสมการเลขที่ถูกเข้ารหัสออกมาโดยใช้:
 • MathML บนเว็บ
 • MathML หรือ LaTeX ใน iBooks Author
ฟังสมก�ร: ให้ VoiceOver อ่านข้อความเหมือนปกติ VoiceOver จะพูดว่า “math” ก่อนเริ่มการ
อ่านสมการ
ตรวจสอบสมก�ร: แตะสองครั้งที่สมการที่เลือกไว้เพื่อแสดงแบบเต็มหน้าจอแล้วย้ายผ่านทีละหนึ่ง
องค์ประกอบ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่ออ่านส่วนประกอบของสมการ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือก สัญลักษณ์ 
นิพจน์ขนาดเล็ก นิพจน์ขนาดกลาง หรือนิพจน์ขนาดใหญ่ จากนั้นปัดขึ้นหรือลงเพื่อฟังส่วนประกอบ
ถัดไปของขนาดนั้นๆ คุณสามารถแตะสองครั้งที่องค์ประกอบที่เลือกไว้ต่อได้เพื่อ “เจาะลง” ไปใน
สมการเพื่อเน้นที่องค์ประกอบที่เลือกไว้ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา ขึ้นหรือลงเพื่ออ่านส่วน
เดียวในแต่ละครั้ง

สมการที่ VoiceOver อ่านสามารถส่งเป็นข้อมูลออกไปที่อุปกรณ์อักษรเบรลล์โดยใช้รหัส Nemeth 
เช่นเดียวกับรหัสที่ใช้โดยอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษสากล ภาษาอังกฤษแบบบริทิช ภาษาฝรั่งเศส 
และภาษากรีกได้ ดู การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์ ที่หน้า 136

ก�รใช้ VoiceOver กับ Safari
ก�รค้นห�เว็บ: เลือกช่องค้นหา ป้อนการค้นหาของคุณ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเลื่อน
รายการเฉพาะที่ใช้ในการค้นหาที่แนะนำาขึ้นหรือลง จากนั้น แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อค้นหาเว็บโดย
ใช้คำาเฉพาะที่เลือก
ข้�มไปยังองค์ประกอบหน้�ประเภทเดียวกันถัดไป: ตั้งโรเตอร์ไปเป็นประเภทองค์ประกอบแล้วกวาด
ขึ้นหรือลง
ก�รตั้งค่�ตัวเลือกโรเตอร์สำ�หรับก�รเลือกดูเว็บ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > 
VoiceOver > โรเตอร์ แตะเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก หรือลาก  ขึ้นเพื่อจัดตำาแหน่ง
รายการใหม่
ก�รข้�มรูปภ�พขณะนำ�ท�ง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > 
นำาทางรูปภาพ คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะข้ามรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะไม่มีคำาอธิบาย
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ก�รลดคว�มยุ่งเหยิงในหน�้เพื่อก�รอ่�นและก�รค้นห�ที่ง่�ยยิ่งขึ้น: เลือกรายการผู้อ่านในช่องที่อยู่ 
Safari (มีในบางหน้าเท่านั้น)
หากคุณจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple กับ iPad คุณสามารถใช้คำาสั่ง การนำาทางอย่าง
รวดเร็ว เป็นแป้นที่ใช้เลื่อนเพื่อนำาทางหน้าเว็บได้ ดู การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ 
Apple ที่หน้า 134

ก�รใช้ VoiceOver กับแผนที่
คุณสามารถซูมเข้าหรือซูมออก เลือกหมุด หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับตำาแหน่งได้ด้วย VoiceOver
ก�รสำ�รวจแผนที่: ลากนิ้วของคุณรอบๆ หน้าจอ หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายไปยัง
รายการอื่น
ซูมเข�้หรือออก: เลือกแผนที่ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นซูม จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว
ก�รแพนแผนที่: กวาดนิ้วด้วยสามนิ้ว
ก�รเลือกดูจุดสนใจที่มองเห็นได้: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นจุดสนใจ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว
ก�รติดต�มถนน: ใช้นิ้วของคุณกดค้างไว้ที่ถนน รอจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “หยุดชั่วคราวเพื่อ
ติดตาม” จากนั้นย้ายนิ้วของคุณไปตามถนนในขณะฟังเสียงตามระดับเสียงที่สื่อความหมาย ระดับ
เสียงจะสูงขึ้นเมื่อคุณออกห่างจากถนน
ก�รเลือกหมุด: สัมผัสหมุด หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหมุดนั้น 
ก�รรับข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นที่: เมื่อเลือกหมุดปักแล้ว ให้แตะสองครั้งเพื่อแสดงธงข้อมูล กวาดนิ้วไป
ทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นคลิกสองครั้งเพื่อแสดงหน้าข้อมูล
ก�รฟังสัญลักษณ์บอกตำ�แหน่งในขณะที่คุณกำ�ลังเคลื่อนที่: เปิด การติดตามด้วยทิศทาง ในแอป
แผนที่เพื่อฟังชื่อถนนและจุดสนใจในขณะที่คุณกำาลังมุ่งหน้าไปยังที่นั้นๆ

ก�รแก้ไขวิดีโอด้วย VoiceOver
คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver เพื่อตัดแต่งวิดีโอจากกล้องได้
ก�รตัดแต่งวิดีโอ: ระหว่างการดูวิดีโอในรูปภาพ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมวิดีโอ 
จากนั้นเลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเครื่องมือตัดแต่ง จากนั้น ปัดนิ้วขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือ
ปัดนิ้วลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาตำาแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการตัด
แต่งให้เสร็จสิ้น ให้เลือก ตัดแต่ง จากนั้นแตะสองครั้ง

การซูม
คุณสามารถซูมเข้าหรือออกที่รายการเฉพาะได้ในแอปหลายตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสอง
ครั้งหรือจีบนิ้วเพื่อดูได้ใกล้ขึ้นในแอปรูปภาพหรือขยายคอลัมน์หน้าเว็บใน Safari ได้ และยังมี
คุณสมบัติการซูมทั่วไปที่ช่วยให้คุณขยายหน้าจอ ไม่ว่าคุณกำาลังทำาอะไรอยู่ก็ตาม คุณสามารถซูม
หน้าจอทั้งหมด (ซูมเต็มหน้าจอ) หรือซูมบางส่วนของหน้าจอโดยใช้หน้าต่างที่ปรับขนาดได้ และ
ปล่อยให้ส่วนที่เหลือของหน้าจอมีขนาดคงเดิม (ซูมหน้าต่าง) และคุณสามารถที่จะใช้การซูมควบคู่
ไปกับ VoiceOver ได้
ก�รเปิดก�รซูมเข้�หรือออก: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม หรือใช้ปุ่มลัดการ
ช่วยการเข้าถึง ดู ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ที่หน้า 127
ซูมเข�้หรือออก: แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้วเมื่อเปิดซูมแล้ว
ปรับก�รขย�ย: แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นลากขึ้นหรือลง ท่าทางที่คล้ายกับการแตะสองครั้ง 
ยกเว้นที่คุณไม่ต้องยกนิ้วของคุณออกในการแตะครั้งที่สอง โดยให้ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอแทน 
คุณยังสามารถแตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นลากตัวเลื่อนระดับซูมในตัวควบคุมการซูมที่ปรากฏ 
ในการจำากัดการขยายสูงสุด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม > ระดับการซูม
สูงสุด

  



 ภ�คผนวก A    การช่วยการเข้าถึง 139

แพนเพื่อดูเพิ่มเติม: ลากหน้าจอด้วยสามนิ้ว หรือกดค้างไว้ด้วยนิ้วเดียวใกล้กับขอบของหน้าจอเพื่อ
แพนไปยังด้านนั้น เลื่อนนิ้วของคุณไปใกล้กับขอบเพื่อแพนอย่างรวดเร็วขึ้น หรือหากคุณมีตัวควบคุม
การซูมที่แยกจากกัน ให้ลากดู
สลับระหว�่งซูมเต็มหน�้จอและซูมหน�้ต�่ง: แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นแตะซูมหน้าต่าง หรือ
ซูมเต็มหน้าจอในตัวควบคุมการซูมที่ปรากฏ ในการเลือกโหมดที่ใช้เมื่อคุณเปิดซูม ไปที่การตั้งค่า > 
ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม > บริเวณที่ซูม
ปรับขน�ดหน�้ต่�งซูม (ก�รซูมหน�้ต่�ง): แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว แตะเลนส์ปรับขนาด จากนั้นลาก
ขอบจับวงกลมที่ปรากฏ
เลื่อนหน้�ต่�งซูม (ก�รซูมหน�้ต่�ง): ลากขอบจับที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างซูม
แสดงตัวควบคุมก�รซูม: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม จากนั้นเปิด แสดงตัว
ควบคุม หรือแตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นเลือกแสดงตัวควบคุม จากนั้น คุณจะสามารถแตะสอง
ครั้งที่ปุ่มควบคุมการซูมที่ลอยอยู่ เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก แตะหนึ่งครั้งที่ปุ่มเพื่อแสดงตัวควบคุมการ
ซูม หรือลากเพื่อแพน ในการเลื่อนปุ่มควบคุมการซูม ให้แตะปุ่มค้างไว้ จากนั้นลากไปยังตำาแหน่ง
ใหม่ ในการปรับความโปร่งใสของตัวควบคุมการซูม ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้า
ถึง > ซูม > การมองเห็นแบบว่างเปล่า
ให้ ซูม ติดต�มก�รเลือกหรือจุดแทรกข้อคว�มของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้า
ถึง > ซูม > ติดตามการโฟกัส จากนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ VoiceOver ที่กำาลังเปิดตัวเลือกนี้
จะส่งผลต่อหน้าต่างซูมในการขยายแต่ละองค์ประกอบบนหน้าจอ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกโดยใช้การก
วาดนิ้วใน VoiceOver
ซูมเข�้ก�รป้อนข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องขย�ยแป้นพิมพ์: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการ
เข้าถึง > ซูม จากนั้นเปิดติดตามการโฟกัส และปิดแป้นพิมพ์ซูม เมื่อคุณซูมเข้าขณะกำาลังพิมพ์ 
(ตัวอย่างเช่น ในแอปข้อความ หรือโน้ต) ข้อความที่คุณพิมพ์จะขยายใหญ่ ขณะที่แป้นพิมพ์ทั้งหมด
ยังคงปรากฏอยู่
แสดงส่วนของหน�้จอที่ขย�ยในสเกลสีเท�หรือสีที่กลับกัน: แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นแตะปุ่ม
ฟิลเตอร์ในตัวควบคุมที่ปรากฏ

ในขณะที่ใช้ซูมด้วยแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple รูปภาพของหน้าจอจะอยู่ตามหลังจุดแทรก ซึ่งทำาให้
รูปภาพนั้นอยู่ตรงกึ่งกลางของจอแสดงผลเสมอ ดู การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่หน้า 30

การกลับสีและสเกลสีเทา
ในบางครั้ง การกลับสีหรือเปลี่ยนไปเป็นระดับสีเทาบนหน้าจอ iPad ทำาให้อ่านได้ง่ายขึ้น
กลับสีหน�้จอ: ไปที่การตั้งค่า >ทั่วไป >การช่วยการเข้าถึง >กลับสี
ดูหน�้จอในสเกลสีเท�: ไปที่การตั้งค่า >ทั่วไป >การช่วยการเข้าถึง >ระดับสีเทา

เปิดลูกเล่นทั้งสองเพื่อดูสเกลสีเทาที่กลับกัน คุณยังสามารถนำาลูกเล่นเหล่านี้มาใช้กับเนื้อหาของ
หน้าต่างซูมได้ด้วย ดู การซูม ที่หน้า 138

การพูดส่วนที่เลือก
แม้ว่า VoiceOver ปิดอยู่ คุณสามารถให้ iPad อ่านออกเสียงข้อความที่เลือกได้
ก�รเปิดก�รอ่�นออกเสียงข้อคว�มที่เลือก: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำาพูด 
นอกจากนั้น คุณยังสามารถ:
 • ปรับอัตราการออกเสียง
 • เลือกการเน้นเสียงในระหว่างที่อ่านข้อความ
ก�รอ่�นข้อคว�มให้คุณฟัง: เลือกข้อความ จากนั้นแตะ ออกเสียง
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คุณยังสามารถให้ iPad อ่านหน้าจอทั้งหมดให้คุณฟังอีกด้วย ดู ออกเสียงหน้าจอ ถัดไป

ออกเสียงหน้าจอ
iPad สามารถอ่านเนื้อหาบนหน้าจอให้คุณฟัง แม้คุณจะไม่ได้ใช้ VoiceOver ก็ตาม
เปิดออกเสียงหน�้จอ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำาพูด
ให้ iPad พูดหน�้จอ: ปัดจากด้านบนหน้าจอลงด้วยสองนิ้ว ใช้ตัวควบคุมที่ปรากฏเพื่อหยุดพักการ
ออกเสียงหรือปรับอัตรา
ไฮไลท์สิ่งที่กำ�ลังออกเสียงอยู่: เปิด ไฮไลท์เนื้อหา ที่ด้านล่างสวิตช์ออกเสียงหน้าจอที่เปิดอยู่
ใช้ Siri: พูด “speak screen”

คุณยังสามารถให้ iPad อ่านเฉพาะข้อความที่คุณเลือกได้อีกด้วย ดู การพูดส่วนที่เลือก ทางด้านบน

การพูดข้อความอัตโนมัติ
พูดข้อความอัตโนมัติ จะพูดคำาแก้ไขและคำาเสนอแนะของข้อความที่ iPad ทำาขึ้นขณะที่คุณป้อน
ก�รเปิดก�รออกเสียงข้อคว�มอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำาพูด

พูดข้อความอัตโนมัติ ยังสามารถที่จะทำางานร่วมกับ VoiceOver และซูมได้อีกด้วย

ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง
แสดงข้อคว�มที่ใหญ่ขึ้นในแอป เช่น ก�รตั้งค่� ปฏิทิน ร�ยชื่อ เมล ข้อคว�ม และโน้ต: ไปที่ การ
ตั้งค่า > ทั่วไป > ขนาดตัวอักษร จากนั้นปรับตัวเลื่อน สำาหรับข้อความที่ใหญ่ขึ้น ไปที่การตั้งค่า > 
ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ข้อความที่ใหญ่ขึ้น จากนั้นเปิดขนาดการช่วยการเข้าถึงที่ใหญ่ขึ้น
ก�รแสดงข้อคว�มที่หน�ขึ้นบน iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิด 
ข้อความตัวหนา
เพิ่มคว�มต่�งระดับสีในที่ที่เป็นไปได้: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิด 
เพิ่มความต่างระดับสี

ปุ่มรูปร่าง
iPad สามารถเพิ่มรูปร่างพื้นหลังที่มีสี หรือเส้นใต้ไปยังปุ่ม ดังนั้นปุ่มเหล่านี้จึงเห็นได้ง่ายขึ้น
เน้นปุ่ม: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิด ปุ่มรูปร่าง

การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอ
คุณสามารถหยุดการเคลื่อนไหวองค์ประกอบบางส่วนของหน้าจอ ตัวเอย่างเช่น ลูกเล่นภาพเหลื่อม
ซ้อนของไอคอนและการเตือนบนภาพพื้นหลัง หรือการเปลี่ยนการเคลื่อนไหว
ก�รลดก�รเคลื่อนไหว: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิด ลดการ
เคลื่อนไหว

สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด
ในการทำาให้ดูได้ง่ายขึ้นว่าการตั้งค่านั้นปิดหรือเปิดอยู่ คุณสามารถให้ iPad แสดงป้ายเพิ่มเติมบน
สวิตช์เปิด/ปิดได้
เพิ่มป�้ยก�รตั้งค่�สวิตช์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิด สัญลักษณ์เปิด
หรือปิด
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ระดับเสียงที่กำาหนดได้
คุณสามารถกำาหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะให้กับบุคคลในรายการรายชื่อของคุณสำาหรับ ID ของผู้โทร 
FaceTime แบบได้ยินเสียง คุณสามารถกำาหนดเสียงเฉพาะเพื่อเตือนคุณตามความหลากหลายของ
กิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงข้อความเสียงใหม่ เมลใหม่ เมลที่ส่งแล้ว ทวีต โพสต์ของ Facebook และ
เตือนความจำา ดู เสียงและปิดเสียง ที่หน้า 35

คุณสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าได้จาก iTunes Store บน iPad ดู บทที ่22, iTunes 
Store, ที่หน้า 111.

คำาบรรยายวิดีโอ
คำาบรรยายวิดีโอช่วยให้ได้ยินคำาบรรยายในฉากวิดีโอ หากคุณมีวิดีโอที่รวมคำาบรรยายวิดีโอ iPad 
สามารถเล่นคำาบรรยายให้คุณได้
เปิดคำ�บรรย�ยวิดีโอ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำาบรรยายวิดีโอ

อุปกรณ์ช่วยฟัง
หากคุณมีเครื่องช่วยฟังที่ Made for iPhone (ที่เข้ากันได้กับ iPad รุ่นที่ 4 ขึ้นไปและ iPad mini) 
คุณสามารถใช้ iPad เพื่อปรับการตั้งค่า สตรีมเสียง หรือใช้ iPad เป็นไมโครโฟนรีโมต
จับคู่กับ iPad: หากอุปกรณ์ช่วยฟังไม่ได้เรียงอยู่ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > 
อุปกรณ์ช่วยฟัง คุณต้องจับคู่อุปกรณ์เหล่านี้กับ iPad ในการเริ่ม เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
ช่วยฟัง ถัดจากนั้น บน iPad ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า บลูทูธ เปิดอยู่ จาก
นั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง ปิดฝาครอบอุปกรณ์ช่วยฟังและ
รอจนกว่าชื่ออุปกรณ์จะปรากฏในรายการของอุปกรณ์ (ขั้นตอนนี้อาจนานหนึ่งนาที) เมื่อชื่อปรากฏ
ขึ้น ให้แตะที่ชื่อและโต้ตอบกับคำาขอการจับคู่
เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น คุณจะได้ยินเสียงบี๊บและเสียงเตือนดังต่อเนื่อง และเครื่องหมายถูกจะปรากฏ
ถัดจากอุปกรณ์ช่วยฟังในรายการอุปกรณ์ การจับคู่ใช้เวลา 60 วินาที อย่าลองกระจายเสียงหรือใช้
อุปกรณ์ช่วยฟังจนกว่าการจับคู่จะเสร็จสิ้น
คุณทำาแค่จับคู่ครั้งเดียวเท่านั้น (และนักตรวจการได้ยินอาจทำาให้คุณ) หลังจากนั้น ทุกครั้งที่คุณเปิด
อุปกรณ์ช่วยฟังกลับมา อุปกรณ์จะเชื่อมต่อไปยัง iPad อีกครั้ง
ปรับก�รตั้งค่�อุปกรณ์ช่วยฟังและดูสถ�นะ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > 
อุปกรณ์ช่วยฟัง หรือเลือกอุปกรณ์ช่วยฟังจากปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู ปุ่มลัดการช่วยการเข้า
ถึง ที่หน้า 127. การตั้งค่าอุปกรณ์ช่วยฟังจะปรากฏหลังจากที่คุณจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟังกับ iPad 
เท่านั้น

สำาหรับการเข้าถึงปุ่มลัดจากหน้าจอล็อก ให้เปิด การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วย
ฟัง > อุปกรณ์ช่วยฟัง จากนั้นเปิดตัวควบคุมบนหน้าจอล็อก ใช้การตั้งค่าไปที่:
 • ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง
 • ปรับความดังเสียงของไมโครโฟนรอบๆ และการปรับแต่งเสียง
 • เลือกว่าอุปกรณ์ช่วยฟังส่วนไหน (ซ้าย ขวา หรือทั้งคู่) ที่จะรับการกระจายเสียง
 • ควบคุมการฟังสด
สตรีมเสียงไปยังอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ: สตรีมเสียงจาก Siri, เพลง, วิดีโอ และอื่นๆ โดยการเลือก
เครื่องช่วยฟังของคุณจากเมนู AirPlay 
ใช้ iPad เป็นไมโครโฟนระยะไกล: คุณสามารถใช้การฟังสดเพื่อสตรีมเสียงจากไมโครโฟนใน iPad 
ไปยังเครื่องช่วยฟังของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณได้ยินดียิ่งขึ้นในบางสถานการณ์โดยการวาง 
iPad ใกล้กับแหล่งเสียงกว่าเดิม คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม เลือก อุปกรณ์ช่วยฟัง จากนั้นแตะ เริ่มฟังสด
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ใช้อุปกรณ์ช่วยฟังร่วมกับอุปกรณ์ iOS ม�กกว่�หนึ่งเครื่อง: หากคุณจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟังกับอุปกรณ์ 
iOS มากกว่าหนึ่งเครื่อง (ตัวอย่างเช่น ทั้ง iPhone และ iPad) การเชื่อมต่ออุปกรณ์ช่วยฟังจะสลับ
จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณได้สร้างเสียงในอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง หรือ
เมื่อคุณรับสายเข้าจาก iPhone การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำาในการตั้งค่าอุปกรณ์ช่วยฟังในอุปกรณ์
เครื่องหนึ่งจะส่งไปยังอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่นโดยอัตโนมัติ ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ให้เกิดประโยชน์ 
อุปกรณ์ทุกเครื่องต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน และลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID 
เดียวกัน

เสียงโมโนและความสมดุล
เสียงโมโนจะรวมเสียงจากช่องข้างซ้ายและข้างขวาให้เป็นสัญญาณแบบโมโนที่เล่นออกทั้งสองช่อง 
วิธีนี้คุณจะสามารถได้ยินทุกอย่างได้ด้วยหูข้างใดข้างหนึ่ง หรือได้ยินทั้งสองข้างด้วยการตั้งค่าช่อง
หนึ่งช่องให้ดังกว่า
เปิดหรือปิดระบบเสียงโมโน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ระบบเสียงโมโน
ปรับสมดุล: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นลากตัวเลื่อนความสมดุลระบบ
เสียงสเตอริโอซ้ายขวา

คำาบรรยายและคำาบรรยายภาพ
แอปวิดีโอมาพร้อมปุ่มสลับแทร็ก  ที่คุณสามารถแตะเพื่อเลือกคำาบรรยายและคำาบรรยายภาพที่
วิดีโอซึ่งกำาลังดูมีมาให้ได้ โดยทั่วไปคำาบรรยายใต้ภาพและคำาอธิบายภาพแบบมาตรฐานจะแสดงอยู่
ในรายการ แต่หากคุณชอบคำาอธิบายภาพพิเศษสำาหรับการช่วยการเข้าถึง เช่น คำาบรรยายใต้ภาพ
สำาหรับคนหูหนวกและผู้มีปัญหาทางการได้ยิน (SDH) คุณสามารถตั้งค่า iPad ให้แสดงรายการ
แทนได้หากมีให้ใช้
เลือกคำ�บรรย�ยและคำ�บรรย�ยภ�พสำ�หรับผู้ที่มีปัญห�ท�งก�รได้ยินในร�ยก�รของคำ�บรรย�ยและ
คำ�บรรย�ยภ�พ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำาบรรยายและคำาบรรยายภาพ 
แล้วเปิด คำาบรรยายภาพ + SDH การเลือกเช่นนี้จะเปิดคำาบรรยายและคำาบรรยายภาพในแอปวิดีโอ
ด้วย
เลือกจ�กคำ�บรรย�ยและคำ�บรรย�ยภ�พที่มีอยู่: แตะ  ในขณะที่กำาลังชมวิดีโอ
ปรับแต่งคำ�บรรย�ยและคำ�บรรย�ยภ�พของคุณด้วยตัวเอง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วย
การเข้าถึง > คำาบรรยายและคำาบรรยายภาพ > รูปแบบ ที่คุณสามารถเลือกรูปแบบคำาบรรยายภาพ
ที่มีอยู่หรือสร้างรูปแบบใหม่ของคุณเองตามตัวเลือกของ
 • แบบอักษร ขนาด และสี
 • สีภาพพื้นหลังและความทึบแสง
 • ความทึบแสงของข้อความ รูปแบบขอบ และไฮไลท์

บางวิดีโอเท่านั้นที่มีคำาบรรยายภาพ

Siri
ด้วย Siri คุณสามารถทำาสิ่งต่างๆ เช่น การเปิดแอปได้โดยเพียงแค่ขอ และ VoiceOver จะสามารถ
อ่านออกเสียงผลลัพธ์ที่ได้จาก Siri ให้คุณฟังได้ สำาหรับข้อมูล ให้ดู การใช้ Siri ที่หน้า 47

แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง
แอปที่มากับ iPad ทั้งหมดจะแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อคุณหมุน iPad เป็นมุม
มองแนวนอน คุณยังสามารถป้อนโดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ได้อีกด้วย
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การใช้งานเครื่องตามที่กำาหนด
การใช้งานเครื่องตามที่กำาหนดจะช่วยให้ผู้ใช้ iPhone ยังคงมีสมาธิกับงาน การใช้งานเครื่องตาม
ที่กำาหนดจะจำากัดให้ใช้งานแอปได้เพียงแอปเดียวใน iPad และจะช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าจะให้คุณ
สมบัติแอปใดใช้งานได้ การใช้ การใช้งานเครื่องตามที่กำาหนด เพื่อ:
 • จำากัดให้ผู้ใช้สามารถใช้เพียงแอปใดแอปหนึ่งใน iPad เป็นการชั่วคราว
 • ปิดใช้งานพื้นที่ในหน้าจอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน หรือพื้นที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้เสียสมาธิเมื่อใช้

ท่าทางผิด
 • จำากัดระยะเวลาที่สามารถใช้แอป
 • ปิดใช้งานปุ่มฮาร์ดแวร์ของ iPad
ก�รใช้ก�รเข้�ถึงก�รใช้: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การใช้งานเครื่องตามที่
กำาหนด ที่ซึ่งคุณสามารถ:
 • เปิดหรือปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำาหนด
 • แตะการตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อตั้งรหัสผ่านที่ควบคุมการใช้การใช้งานเครื่องตามที่กำาหนด (ป้องกัน

ไม่ให้มีผู้ใดออกจากเซสชั่น) และเปิด Touch ID (เพื่อเป็นวิธีที่จะสิ้นสุดการใช้งานเครื่องตามที่
กำาหนด)

 • แตะ จำากัดเวลา เพื่อตั้งเสียงหรือให้พูดเวลาการใช้เครื่องตามที่กำาหนดที่เหลือก่อนที่จะหมดเวลา
 • ตั้งค่าว่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงอื่นๆ สามารถใช้งานได้ระหว่างเซสชั่นหรือไม่
ก�รเริ่มต้นเซสชั่นของก�รเข้�ถึงก�รใช้: หลังจากเปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำาหนด ให้เปิดแอป 
จากนั้นคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม ปรับการตั้งค่าสำาหรับเซสชั่น จากนั้นแตะ เริ่มต้น
 • การปิดใช้งานตัวควบคุมแอปและพื้นที่ต่างๆ ของหน้าจอแอป: วาดวงกลมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบ

ส่วนใดๆ ของหน้าจอที่คุณต้องการปิดใช้งาน ลากเครื่องหมายไปยังตำาแหน่งหรือใช้ขอบจับเพื่อ
ปรับขนาดส่วนที่เลือก

 • การเปิดใช้งานปุ่มพัก/ปลุก และปุ่มความดังเสียง: แตะ ตัวเลือก ด้านล่างปุ่มฮาร์ดแวร์
 • การทำาให้ iPad หยุดสลับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือตอบสนองกับการเคลื่อนไหวอื่นใด: แตะตัว

เลือก จากนั้นปิดโมชั่น
 • ป้องกันการป้อน: แตะตัวเลือก จากนั้นปิดแป้นพิมพ์
 • การเพิกเฉยการสัมผัสหน้าจอทั้งหมด: ปิดการสัมผัสที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 • ตั้งค่าการจำากัดเวลาเซสชั่น: แตะตัวเลือกจำากัดเวลาที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
สิ้นสุดเซสชั่น: แตะปุ่มโฮมสามครั้ง จากนั้นป้อนรหัสผ่านการใช้งานเครื่องตามที่กำาหนด หรือใช้ 
Touch ID (หากเปิดใช้งานอยู่)

การควบคุมสวิตช์
การควบคุมสวิตช์ให้คุณควบคุม iPad โดยใช้สวิตช์เดียวหรือหลายสวิตช์ ใช้หนึ่งในวิธีต่างๆ ที่มีอยู่
มากมายเพื่อทำางาน เช่น การเลือก การแตะ การลาก การป้อน และแม้แต่การวาดด้วยมือ เทคนิค
พื้นฐานคือการใช้สวิตช์เพื่อเลือกรายการหรือตำาแหน่งบนหน้าจอ จากนั้นใช้สวิตช์เดิม (หรือสวิตช์
อื่น) เพื่อเลือกการกระทำาที่จะดำาเนินการกับรายการหรือตำาแหน่งนั้น วิธีพื้นฐานสามวิธีคือ:
 • การสแกนรายการ (ค่าเริ่มต้น) ซึ่งจะไฮไลท์รายการต่างๆ บนหน้าจอจนกระทั่งคุณเลือก
 • การสแกนจุด ที่ให้คุณใช้การสแกนแบบกากบาทเพื่อเลือกตำาแหน่งหน้าจอ
 • ส่วนที่เลือกแบบกำาหนดเอง ซึ่งให้คุณย้ายจากรายการหนึ่งไปอีกรายการได้ตามต้องการ (ต้องใช้

สวิตช์หลายตัว)

ไม่ว่าจะใช้วิธีแบบใด เมื่อคุณเลือกรายการเฉพาะ (ไม่ใช่แบบกลุ่ม) เมนูจะปรากฏซึ่งให้คุณสามารถ
เลือกการกระทำาที่จะทำากับรายการที่เลือกได้ (ตัวอย่างเช่น แตะ ลาก หรือจีบนิ้ว)
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หากคุณใช้สวิตช์หลายตัว คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์แต่ละตัวให้ทำาการกระทำาเฉพาะและปรับแต่งวิธี
การสำาหรับรายการส่วนที่เลือกด้วยตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสแกนรายการบนหน้าจอโดย
อัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์ให้ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามต้องการได้

คุณสามารถปรับลักษณะการทำางานของการควบคุมสวิตช์ได้ในหลายๆ ทางเพื่อทำาให้เหมาะสมกับ
ความต้องการและรูปแบบเฉพาะที่ต้องการของคุณ

ก�รเพิ่มสวิตช์และเปิดก�รควบคุมสวิตช์
คุณสามารถใช้หนึ่งในรายการเหล่านี้เป็นสวิตช์ได้:
 • สวิตช์แบบอะแดปทีฟภายนอก: เลือกจากสวิตช์ USB หรือ Bluetooth แบบต่างๆ ที่เป็นที่นิยม
 • หน้าจอ iPad: แตะหน้าจอเพื่อเปิดการทำางานของสวิตช์
 • กล้อง FaceTime ของ iPad: ขยับหัวของคุณเพื่อเปิดการทำางานของสวิตช์ คุณสามารถใช้กล้อง

เป็นสวิตช์สองตัว ตัวแรกเป็นสวิตช์ที่ทำางานเมื่อคุณย้ายศีรษะไปทางซ้าย และอีกตัวเมื่อคุณย้าย
ศีรษะไปทางขวา

เพิ่มสวิตช์และเลือกก�รกระทำ�ของสวิตช์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การ
ควบคุมสวิตช ์> สวิตช์ หากคุณใช้เพียงสวิตช์เดียว สวิตช์นั้นจะเป็นสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณ
ตามค่าเริ่มต้น
หากคุณจะเพิ่มสวิตช์จากภายนอก คุณต้องเชื่อมต่อไปยัง iPad ก่อน สวิตช์นั้นจึงจะปรากฏใน
รายการของสวิตช์ที่พร้อมใช้งาน ทำาตามคำาแนะนำาที่มาพร้อมกับสวิตช์ หากสวิตช์เชื่อมต่อโดยใช้ 
บลูทูธ คุณต้องจับคู่กับ iPad แล้วเปิดสวิตช์ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แตะสวิตช์ จากนั้น
ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ อุปกรณ์บลูทูธ ที่หน้า 41
เปิดก�รควบคุมสวิตช์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ หรือใช้
ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ที่หน้า 127
ปิดก�รควบคุมสวิตช์: ใช้วิธีการสแกนเพื่อเลือกและแตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > 
การควบคุมสวิตช์ หรือแตะสามครั้งที่ปุ่มโฮม

เทคนิคพื้นฐ�น
ไม่ว่าคุณจะใช้การสแกนตามรายการหรือตามประเด็น พื้นฐานการควบคุมสวิตช์จะเป็นแบบเดียวกัน
ก�รเลือกร�ยก�ร: เปิดการทำางาน สวิตช์เลือกรายการ เมื่อมีการไฮไลท์รายการนั้น (การสแกน
รายการ) หรือใต้แนวกากบาท (การสแกนจุด)
ดำ�เนินก�รก�รกระทำ�ในร�ยก�รที่เลือก: เลือกคำาสั่งจากเมนูควบคุมที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก
รายการ เค้าโครงของเมนูขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้การแตะอัตโนมัติหรือไม่
 • เมื่อปิดการแตะอัตโนมัติอยู่: เมนูควบคุมรวมเฉพาะปุ่มแตะและปุ่มอื่นๆ เท่านั้น (สองจุดที่อยู่ด้าน

ล่างสุด) หากคุณอยู่ตรงพื้นที่ที่เลื่อนได้ของหน้าจอ ปุ่มเลื่อนจะปรากฏขึ้นมาด้วย ในการแตะราย
การที่ไฮไลท์ ให้เปิดการทำางานปุ่มเลือกรายการ เมื่อไฮไลท์ปุ่มแตะแล้ว ในการดูปุ่มการกระทำา
เพิ่มเติม ให้เลือกเพิ่มเติมที่ด้านล่างสุดของเมนู หากคุณมีสวิตช์หลายตัว คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์
หนึ่งตัวสำาหรับแตะโดยเฉพาะ

 • เมื่อเปิดการแตะอัตโนมัติอยู่: ในการแตะรายการ ให้รอเฉยๆ รายการจะแตะโดยอัตโนมัติเมื่อช่วง
เวลาการแตะอัตโนมัติสิ้นสุดลง (0.75 วินาที หากคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปรับค่า) ในการดู
เมนูควบคุม ให้เปิดการทำางานปุ่มเลือกรายการก่อนที่ช่วงเวลาการแตะอัตโนมัติจะสิ้นสุดลง เมนู
ควบคุมจะข้ามปุ่มแตะ และตรงไปยังการตั้งค่าแบบเต็มรูปแบบของปุ่มการกระทำา

เปิดก�รแตะอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > แตะ
อัตโนมัติ ในการแตะรายการขณะที่การแตะอัตโนมัติที่ยังเปิดอยู่ ให้รอช่วงเวลาการแตะอัตโนมัติผ่าน
ไป
ยกเลิกเมนูควบคุมโดยไม่ต้องเลือกก�รกระทำ�: แตะขณะที่รายการดั้งเดิมมีการไฮไลท์ และไอคอน
ทั้งหมดในเมนูควบคุมจางลง หรือเลือกหลีก จากเมนูควบคุม เมนูจะหายไปหลังจากวงจำานวนครั้งที่
คุณระบุในการตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > การเล่นวน
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แสดงลักษณะท่�ท�งบนหน�้จอ: เลือกลักษณะท่าทางจากเมนูควบคุม
เลื่อนหน้�จอ: เลือกรายการในส่วนที่เลื่อนได้ของหน้าจอ จากนั้น:
 • เมื่อปิดการแตะอัตโนมัติอยู่: เลือกปุ่มเลื่อนลง (ถัดจากปุ่มแตะ) ในเมนูควบคุม หรือหากต้องการ

ดูตัวเลือกการเลื่อนเพิ่มเติม ให้เลือก เพิ่มเติม จากนั้นเลือก เลื่อน
 • เมื่อเปิดการแตะอัตโนมัติอยู่: เลือก เลื่อน จากเมนูควบคุม หากมีการกระทำาที่ใช้งานได้หลาย

อย่าง คุณอาจต้องเลือก เพิ่มเติม เป็นอันดับแรก
แตะปุ่มโฮม: เลือก โฮม ในเมนูควบคุม
แสดงก�รกระทำ�ฮ�ร์ดแวร์อื่นๆ: เลือกรายการใดก็ได้ จากนั้นเลือก อุปกรณ์ จากเมนูที่ปรากฏ ใช้เมนู
เพื่อเลียนแบบการกระทำาเหล่านี้
 • คลิกปุ่มโฮมสองครั้งสำาหรับมัลติทาสก์
 • เปิด ศูนย์การแจ้ง หรือ ศูนย์ควบคุม
 • กดปุ่มพัก/ปลุกเพื่อล็อก iPad
 • หมุน iPad
 • พลิกสวิตช์ด้านข้างเพื่อเงียบเสียง iPad
 • กดปุ่มความดังเสียง
 • กดปุ่มโฮมค้างไว้เพื่อเปิด Siri
 • คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม
 • เขย่า iPad
 • กดปุ่มโฮมและพัก/ปลุกพร้อมกันเพื่อถ่ายสกรีนช็อต
 • กวาดนิ้วจากบนลงล่างด้วยสองนิ้วเพื่อออกเสียงหน้าจอ (หากคุณเปิด ออกเสียงหน้าจอ ไว้แล้ว)

ก�รสแกนร�ยก�ร
การสแกนรายการจะไฮไลท์แต่ละรายการหรือกลุ่มของรายการบนหน้าจอทั้งหมดสลับไปมาจนกว่า
คุณจะเปิดการทำางานของสวิตช์เลือกรายการของคุณ หากมีหลายรายการ ตัวควบคุมการสลับจะ
ไฮไลท์รายการในกลุ่ม เมื่อคุณเลือกกลุ่ม การไฮไลท์จะทำาโดยไล่เรียงไปตามแต่ละรายการในกลุ่ม 
เมื่อคุณเลือกรายการเฉพาะ การสแกนจะหยุดและเมนูควบคุมจะปรากฏขึ้นมา การสแกนรายการเป็น
ค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดการควบคุมสวิตช์ครั้งแรก
เลือกร�ยก�รหรือเข�้สู่กลุ่ม: ดู (หรือฟัง) เมื่อรายการถูกไฮไลท์ เมื่อรายการที่คุณต้องการควบคุม 
(หรือกลุ่มที่มีรายการ) ถูกไฮไลท์อยู่ ให้เปิดการทำางานสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณ เลือกต่อไป
เรื่อย ๆ ตามลำาดับชั้นของรายการจนกว่าคุณจะเลือกแต่ละรายการที่คุณต้องการควบคุม
ถอยออกจ�กกลุ่ม: เปิดการทำางานสวิตช์เลือกรายการ ของคุณเมื่อไฮไลท์เป็นเส้นรอบๆ กลุ่มหรือ
รายการปรากฏ
ยกเลิกเมนูควบคุมโดยไม่ต้องแสดงก�รกระทำ�: เปิดการทำางาน สวิตช์เลือกรายการ เมื่อมีการ
ไฮไลท์รายการนั้น หรือเลือกหลีก จากเมนูควบคุม
ฟังชื่อของร�ยก�รเมื่อมีก�รไฮไลท์ร�ยก�รเหล�่นั้น: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้า
ถึง > การควบคุมสวิตช์ จากนั้นเปิด คำาพูด หรือเลือก การตั้งค่า จากเมนูควบคุม จากนั้นเลือก เปิด
การพูด
ปรับก�รสแกนให้ช�้ลง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > เวลา
สแกนอัตโนมัติ
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ก�รสแกนจุด
การสแกนจุดให้คุณเลือกรายการบนหน้าจอโดยหาตำาแหน่งแบบหมุดชี้ด้วยการสแกนแบบกากบาท
สลับเป็นก�รสแกนจุด: ใช้การสแกนรายการเพื่อเลือก โหมดจุด จากเมนูควบคุม เครื่องหมายกรอบ
เล็งจะปรากฏเมื่อคุณปิดเมนู
ก�รเลือกร�ยก�ร: เปิดการทำางาน สวิตช์เลือกรายการ เมื่อรายการที่คุณต้องการอยู่ในแถบสแกน
กว้างแนวนอน จากนั้นจะเปิดการทำางานอีกครั้งเมื่อเส้นสแกนอย่างละเอียดปรากฏบนรายการ ทำาซ้ำา
การสแกนแนวตั้ง
ปรับปรุงจุดก�รเลือก: เลือกปรับปรุงการเลือกจากเมนูควบคุม
ย้อนกลับไปที่ก�รสแกนร�ยก�ร: เลือก โหมดรายการ จากเมนูควบคุม

ก�รเลือกแบบกำ�หนดเอง
คุณสามารถเลือกรายการหน้าจอได้โดยตรงโดยใช้สวิตช์ที่กำาหนดไว้โดยเฉพาะ แทนการให้ iPad 
ไฮไลท์ทุกรายการสลับไปมา
หยุดสแกนและไฮไลท์ร�ยก�รด้วยตัวคุณเอง: นอกจากนี้ ยังเพิ่มสวิตช์ ไปยังสวิตช์รายการเลือกของ
คุณ เพื่อดำาเนินการ เลื่อนไปยังรายการถัดไปและเลื่อนไปยังรายการก่อนหน้า (คุณสามารถใช้กล้อง
แบบ FaceTime ของ iPad ด้วยการหันศีรษะไปซ้ายและขวาสำาหรับสวิตช์เหล่านี้) เมื่อคุณได้เพิ่ม
สวิตช์ ให้ปิด การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > การสแกนอัตโนมัติ
ข้อสำาคัญ:  ปิดการสแกนอัตโนมัติหากคุณใช้เพียงสวิตช์เดียว ขั้นตอนสุดท้ายที่คุณต้องทำาคือ เลื่อน
ไปหนึ่งรายการและเลือกรายการนั้น

ก�รตั้งค่�และก�รปรับ
ปรับก�รตั้งค่�พื้นฐ�น: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ ที่ซึ่งคุณ
สามารถ:
 • เพิ่มสวิตช์และระบุหน้าที่ของสวิตช์
 • ปิดการสแกนอัตโนมัติ (หากคุณได้เพิ่มสวิตช์ เลื่อนไปยังรายการถัดไป)
 • ปรับว่าจะให้การสแกนรายการเร็วเท่าใด
 • ตั้งค่าการสแกนเพื่อหยุดพักบนรายการแรกในกลุ่ม
 • เลือกว่าจะให้หมุนวนผ่านหน้าจอกี่ครั้งก่อนที่จะซ่อนการควบคุมสวิตช์
 • เปิดหรือปิด การแตะอัตโนมัติ และตั้งค่าภายในสำาหรับการแสดงของการกระทำาสวิตช์ที่สองเพื่อ

แสดงเมนูควบคุม
 • ตั้งค่าว่าการกระทำาในการเลื่อนจะถูกทำาซ้ำาเมื่อคุณกดสวิตช์ค้างไว้หรือไม่ และต้องรอนานเพียงใด

ก่อนที่จะทำาซ้ำา
 • ตั้งค่าว่าคุณต้องกดสวิตช์ค้างไว้หรือไม่และนานเพียงใดก่อนที่จะถูกยอมรับว่าเป็นการกระทำาสวิตช์
 • ให้ การควบคุมสวิตช์ เพิกเฉยการเปิดการทำางานสวิตช์ซ้ำาที่ไม่ได้ตั้งใจ
 • ปรับความเร็วในการสแกนจุด
 • ปิดลูกเล่นเสียงหรือเปิดเสียงรายการขณะสแกน
 • เลือกสิ่งที่จะนำามารวมในเมนูควบคุมสวิตช์
 • ตั้งค่าว่าควรจัดกลุ่มรายการขณะสแกนรายการหรือไม่
 • ทำาให้เคอร์เซอร์สำาหรับการเลือกมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีสีอื่น
 • บันทึกลักษณะท่าทางแบบกำาหนดเองเพื่อควบคุมเมนู (ในลักษณะท่าทาง > บันทึก)
ปรับก�รควบคุมสวิตช์อย่�งละเอียด เลือกการตั้งค่าจากเมนูตัวควบคุมไปเพื่อ:
 • ปรับความเร็วการสแกน
 • เปลี่ยนตำาแหน่งของเมนูควบคุม
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 • สลับระหว่างโหมดสแกนรายการและโหมดสแกนจุด
 • เลือกว่าโหมดสแกนจุดจะแสดงกากบาทหรือเส้นตาราง
 • ย้อนกลับของทิศทางการสแกน
 • เปิดหรือปิดสิ่งประกอบของเสียงหรือเสียงพูด
 • ปิดกลุ่มเพื่อสแกนรายการทีละอัน

AssistiveTouch
AssistiveTouch ช่วยในการใช้งาน iPad หากมีความยุ่งยากขณะสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่ม คุณ
สามารถใช้ AssistiveTouch โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ เพื่อทำาท่าทางที่ยากสำาหรับคุณ คุณ
สามารถใช้อุปกรณ์เสริมเข้าช่วย (เช่น จอยสติ๊ก) พร้อม AssistiveTouch เพื่อควบคุม iPad

เมนู AssistiveTouch ช่วยให้คุณทำาสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งเหล่านี้ เพียงแค่แตะ (หรือใช้วิธีการที่
คล้ายคลึงกันบนอุปกรณ์เสริมของคุณ)
 • กดปุ่มโฮม
 • การสั่ง Siri
 • ใช้ลักษณะท่าทางแบบหลายนิ้ว
 • ศูนย์ควบคุมการเข้าถึงหรือศูนย์การแจ้ง
 • ปรับความดังเสียง iPad
 • เขย่า iPad
 • จับภาพสกรีนช็อต
เปิด AssistiveTouch: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch หรือ
ใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ที่หน้า 127 เมื่อ AssistiveTouch เปิด
อยู่ ปุ่มเมนูลอยจะปรากฏบนหน้าจอ
แสดงหรือซ่อนเมนู: แตะปุ่มเมนูลอย หรือคลิกปุ่มรองบนอุปกรณ์เสริมของคุณ
ก�รจำ�ลองก�รกดปุ่มโฮม: แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะโฮม
ก�รล็อกหรือหมุนหน�้จอ ปรับคว�มดังเสียง iPad หรือจำ�ลองก�รสั่นของ iPad: แตะปุ่มเมนู จากนั้น
แตะอุปกรณ์
ก�รกว�ดนิ้วหรือล�กที่ใช้ 2, 3, 4 หรือ 5 นิ้ว: แตะปุ่มเมนู แตะ อุปกรณ์ > เพิ่มเติม > ท่าทาง จาก
นั้นแตะจำานวนนิ้วที่ต้องการตามตัวเลขสำาหรับท่าทาง เมื่อวงกลมที่สัมพันธ์กันปรากฏขึ้นบนหน้าจอ 
ให้กวาดนิ้วหรือลากในทิศทางที่เรียกขอตามท่าทางนั้นๆ เมื่อคุณทำาเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู
ก�รแสดงท�่ท�งก�รจีบนิ้ว: ให้แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะ รายการโปรด จากนั้นแตะจีบนิ้ว เมื่อจุดการ
จีบนิ้วปรากฏขึ้น ให้สัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอเพื่อย้ายจุดการจีบนิ้วนั้น และลากจุดการจีบนิ้วเข้าหรือ
ออกเพื่อทำาท่าทางการจีบนิ้วที่ต้องการ เมื่อคุณทำาเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู
ก�รสร้�งท่�ท�งของคุณเอง: คุณสามารถเพิ่มลักษณะท่าทางโปรดของตัวคุณเองไปยังเมนูควบคุม
ได้ (ตัวอย่างเช่น แตะค้างหรือหมุนด้วยสองนิ้ว) แตะที่ปุ่มเมนู แตะ รายการโปรด จากนั้นแตะตัว
ยึดลักษณะท่าทางที่ว่าง หรือไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > 
สร้างลักษณะท่าทางใหม่
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ตัวอย่างที่ 1: ในการสร้างลักษณะท่าทางการหมุน ให้ไปที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > 
AssistiveTouch > สร้างลักษณะท่าทางใหม่ บนหน้าจอการบันทึกลักษณะท่าทางที่แจ้งให้คุณ
สัมผัสเพื่อสร้างลักษณะท่าทาง ให้หมุนสองนิ้วบนหน้าจอ iPad ไปรอบ ๆ จุดระหว่างนิ้ว (คุณ
สามารถทำาสิ่งนี้ด้วยนิ้วเดียวหรือใช้ปากกาป้อนข้อมูล เพียงสร้างส่วนโค้งแต่ละด้านแยกจากกัน ทีละ
ส่วน) หากทำาแล้วออกมายังไม่ค่อยถูกต้อง ให้แตะ ยกเลิก จากนั้นลองอีกครั้ง เมื่อถูกต้องแล้ว ให้
แตะ บันทึก จากนั้นใส่ชื่อให้ลักษณะท่าทาง ซึ่งอาจเป็น “หมุน 90” จากนั้นตัวอย่างเช่น ในการหมุน
มุมมองในแผนที่ ให้เปิด แผนที่ แตะปุ่มเมนู AssistiveTouch แล้วเลือก หมุน 90 จากรายการ
โปรด เมื่อวงกลมสีน้ำาเงินที่แสดงถึงตำาแหน่งนิ้วเริ่มต้นปรากฏขึ้นมา ให้ลากวงกลมเหล่านั้นให้ชี้ไป
รอบๆ ที่ที่คุณต้องการหมุนแผนที่ แล้วปล่อย คุณอาจต้องการสร้างลักษณะท่าทางหลายท่าที่มีองศา
การหมุนอื่นๆ
ตัวอย่างที่ 2: มาสร้างลักษณะท่าทางแตะค้างที่คุณใช้เพื่อเริ่มต้นจัดเรียงไอคอนบนหน้าจอโฮมของ
คุณใหม่กันเถอะ ครั้งนี้ บนหน้าจอการบันทึกลักษณะท่าทาง ให้ค้างนิ้วของคุณไว้ที่จุดหนึ่งจนกว่า
แถบความคืบหน้าในการบันทึกจะมาถึงครึ่งทาง จากนั้นยกนิ้วของคุณขึ้น ระวังไม่ย้ายนิ้วของคุณใน
ขณะที่บันทึก ไม่เช่นนั้นลักษณะท่าทางจะถูกบันทึกเป็นการลาก แตะ บันทึก จากนั้นตั้งชื่อให้ลักษณะ
ท่าทาง ในการใช้ลักษณะท่าทาง ให้แตะปุ่มเมนู AssistiveTouch จากนั้นเลือกลักษณะท่าทางของ
คุณจากที่ชื่นชอบ เมื่อวงกลมสีน้ำาเงินที่แสดงถึงการสัมผัสของคุณปรากฏขึ้นมา ให้ลากวงกลมนั้นไป
ไว้เหนือไอคอนหน้าจอโฮมแล้วปล่อย
หากคุณบันทึกการแตะหรือการลากต่อเนื่องกัน สิ่งที่บันทึกจะเล่นย้อนหลังพร้อมกันทั้งหมด ตัวอย่าง
เช่น การแตะต่อเนื่องกันสี่ตำาแหน่งบนหน้าจอจะสร้างการแตะแบบสี่นิ้วพร้อมกัน โดยใช้นิ้วเดียวหรือ
ปากกาป้อนข้อมูลเพื่อบันทึกแยกสี่ครั้ง
ก�รออกจ�กเมนูโดยไม่ต้องแสดงท�่ท�ง: แตะที่ใดก็ได้ด้านนอกเมนู ในการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า 
ให้แตะลูกศรตรงกลางเมนู
ก�รย้�ยปุ่มเมนู: ลากปุ่มไปที่ใดก็ได้ตามขอบของหน้าจอ
ปรับคว�มเร็วในก�รติดต�มอุปกรณ์เสริมของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > 
AssistiveTouch > ความเร็วในการแตะ
ก�รปรับคว�มเร็วในก�รติดต�ม (ที่มีอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่): ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การ
ช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > แสดงเมนูเสมอ

การช่วยการเข้าถึงใน OS X
ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงใน OS X เมื่อคุณใช้ iTunes เชื่อมข้อมูลและเนื้อหา
จากคลัง iTunes ไปยัง iPad ของคุณ ใน Finder ให้เลือก วิธีใช้ > ศูนย์วิธีใช้ (หรือ วิธีใช้ > วิธี
ใช้ Mac ใน OS X Yosemite) จากนั้นค้นหา “การช่วยการเข้าถึง”

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad และคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ OS X ไปที่ 
www.apple.com/th/accessibility/
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iPad ในองค์กร
ด้วยการสนับสนุนสำาหรับการเข้าถึงที่ปลอดภัยไปยังเครือข่ายองค์กร ไดเร็กเทอรี่ และ Microsoft 
Exchange ทำาให้ iPad เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมสำาหรับการทำางาน สำาหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ
การใช้ iPad ในธุรกิจ ให้ไปที่ www.apple.com/th/ipad/business/

เมล รายชื่อ และปฏิทิน
ในการใช้ iPad กับบัญชีที่ทำางานของคุณ คุณจำาเป็นจะต้องรู้การตั้งค่าที่องค์กรของคุณต้องใช้ หาก
คุณได้รับ iPad มาจากองค์กรของคุณ การตั้งค่าและแอปที่คุณต้องใช้อาจติดตั้งไว้ให้แล้ว หากนี่
เป็น iPad ของคุณเอง ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมอบการตั้งค่าให้คุณป้อน หรือให้คุณเชื่อมต่อกับ
เซิร์ฟเวอร์ การจัดการอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ติดตั้งการตั้งค่าและแอปที่คุณควรมี

การตั้งค่าที่เกี่ยวกับองค์กรและบัญชีโดยปกติจะอยู่ใน โปรไฟล์การกำาหนดค่า เครื่องอาจขอให้คุณ
ติดตั้งโปรไฟล์การกำาหนดค่าที่ส่งถึงคุณในอีเมล หรือโปรไฟล์ที่คุณต้องดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บ 
เมื่อคุณเปิดไฟล์ iPad จะขออนุญาตจากคุณในการติดตั้งโปรไฟล์ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มี

โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อคุณติดตั้งโปรไฟล์การกำาหนดค่าที่ตั้งค่าบัญชีสำาหรับคุณ การตั้งค่า iPad บาง
อย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจเปิด ล็อกอัตโนมัติ และเรียกขอให้
คุณตั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องข้อมูลในบัญชีที่คุณเข้าถึง

คุณสามารถดูโปรไฟล์ของคุณได้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ หากคุณลบโปรไฟล์ การตั้งค่า
และบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย ซึ่งรวมถึงแอปแบบกำาหนดเองใดๆ ที่
องค์กรของคุณให้มาหรือที่ให้คุณดาวน์โหลดไว้ หากคุณต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเอาโปรไฟล์ออก ให้
ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ 

การเข้าถึงเครือข่าย
VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) ให้การเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตถึงแหล่งข้อมูลส่วนตัว เช่น 
เครือข่ายขององค์กรคุณ คุณอาจจำาเป็นต้องติดตั้งแอป VPN จาก App Store ที่กำาหนดค่า iPad 
ของคุณให้เข้าถึงเครือข่ายเฉพาะ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปและการตั้งค่า
ใด ๆ ที่คุณต้องใช้

iPad ในธุรกิจ
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แอป
นอกเหนือจากแอปในตัวและแอปที่คุณได้มาจาก App Store องค์กรของคุณอาจต้องการให้คุณมี
แอปอื่นบางตัว องค์กรอาจมอบรหัสการแลกใช้ที่ชำาระเงินล่วงหน้าสำาหรับ App Store ให้กับคุณ 
เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปโดยใช้รหัสการแลกใช้ คุณจะได้เป็นเจ้าของแอปนั้น แม้ว่าองค์กรของคุณจะ
ซื้อมาให้คุณก็ตาม

องค์กรของคุณยังสามารถซื้อใบอนุญาตแอปใน App Store ที่องค์กรกำาหนดให้คุณในระยะเวลา
หนึ่งได้ด้วย แต่องค์กรจะเป็นผู้เก็บไว้ คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมขององค์กรของคุณเพื่อ
เข้าถึงแอปเหล่านี้ หลังจากคุณสมัครด้วยบัญชี Apple ID แล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งแอปเหล่านี้
ตามที่ได้กำาหนดไว้ให้คุณ คุณยังสามารถค้นหาแอปเหล่านั้นได้ในรายการรายการที่ซื้อแล้วของคุณ
ใน App Store แอปที่คุณได้รับด้วยวิธีนี้จะถูกลบออกหากองค์กรกำาหนดไว้ให้กับบุคคลอื่น

องค์กรของคุณยังอาจพัฒนาแอปแบบกำาหนดเองที่ไม่ได้อยู่ใน App Store ไว้อีกด้วย คุณจะติดตั้ง
แอปเหล่านั้นได้จากหน้าเว็บ หรือหากองค์กรของคุณใช้การจัดการอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณจะ
ได้รับการแจ้งผ่านทางอากาศ ซึ่งขอให้คุณติดตั้งแอปเหล่านั้น แอปเหล่านี้จะเป็นขององค์กรของคุณ 
และอาจถูกเอาออกไปหรือหยุดทำางานหากคุณลบโปรไฟล์การกำาหนดค่าหรือแยก iPad ออกจาก
เซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
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การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ
แป้นพิมพ์นานาชาติให้คุณป้อนข้อความได้หลายภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาทางเอเชียและภาษาที่เขียน
จากขวาไปซ้าย สำาหรับรายการของแป้นพิมพ์ที่รองรับ ให้ไปที่ www.apple.com/th/ipad/ เลือก 
iPad ของคุณ คลิก ข้อมูลทางเทคนิค จากนั้นเลื่อนไปที่ ภาษา
ก�รจัดก�รแป้นพิมพ์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ต่างๆ
 • การเพิ่มแป้นพิมพ์:  แตะ เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ แล้วเลือกแป้นพิมพ์จากรายการ ทำาซ้ำาเพื่อเพิ่มแป้น

พิมพ์
 • การลบแป้นพิมพ์:  แตะ แก้ไข แตะ  ถัดจากแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการลบ แตะ ลบ จากนั้น แตะ 

เสร็จ
 • การแก้ไขรายการแป้นพิมพ์ของคุณ:  แตะ แก้ไข แล้วลาก  ถัดจากแป้นพิมพ์ไปยังที่ใหม่ใน

รายการ จากนั้นแตะ เสร็จ

ในการป้อนข้อความเป็นภาษาอื่น ให้สลับแป้นพิมพ์
ก�รสลับแป้นพิมพ์ขณะป้อน: แตะค้างไว้ที่แป้นลูกโลก  เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานทั้งหมด
ของคุณ ในการเลือกแป้นพิมพ์ ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังชื่อของแป้นพิมพ์ จากนั้นปล่อย แป้นรูปโลก 

 จะปรากฏหากว่าคุณได้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งแป้นเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะ  เมื่อคุณแตะ , ชื่อของแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานใหม่จะปรากฏขึ้น
เป็นระยะเวลาสั้นๆ ดำาเนินการแตะต่อเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งาน

แป้นพิมพ์หลายตัวมีตัวอักษร หมายเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ไม่ปรากฏอยู่บนแป้นพิมพ์
ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรืออักขระอื่น ๆ: แตะค้างไว้ที่ตัวอักษร หมายเลข หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 
แล้วเลื่อนเพื่อเลือกตัวแปร ตัวอย่าง:
 • บนแป้นพิมพ์ภาษาไทย:  เลือกหมายเลขไทยโดยการแตะค้างไว้ที่หมายเลขอารบิกที่เกี่ยวข้อง
 • บนแป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรืออารบิก:  อักขระหรือคำาเสนอที่แนะนำาจะปรากฏที่ด้านบนของ

แป้นพิมพ์ แตะคำาเพื่อป้อนคำานั้น หรือตวัดไปทางซ้ายเพื่อดูคำาเพิ่มเติม
ใช้ร�ยก�รคำ�เสนอที่แนะนำ�เพิ่มเติม: แตะลูกศรขึ้นที่ด้านขวาเพื่อดูรายการคำาเสนอทั้งหมด
 • การเลื่อนรายการ:  กวาดนิ้วขึ้นหรือลง
 • การกลับไปสู่รายการย่อ:  แตะลูกศรชี้ลง

เมื่อใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นบางแป้นพิมพ์ คุณสามารถสร้างปุ่มลัดสำาหรับคำาและคำาคู่ที่
ป้อนเข้า ปุ่มลัดจะถูกเพิ่มไปในพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณป้อนปุ่มลัดในระหว่างการใช้แป้น
พิมพ์ที่รองรับ คำาหรือข้อความที่จับคู่กันจะถูกแทนที่สำาหรับปุ่มลัดนั้นๆ 
ก�รเปิดหรือปิดปุ่มลัด: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > ปุ่มลัด ปุ่มลัดใช้ได้กับ:
 • ภาษาจีนตัวย่อ:  พินอิน
 • ภาษาจีนตัวเต็ม:  พินอินและจูอิน
 • ภาษาญี่ปุ่น:  โรมาจิกับปุ่ม 50 ปุ่ม
รีเซ็ตพจน�นุกรมส่วนบุคคลของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตพจนานุกรมแป้นพิมพ์ 
คำากำาหนดเองและปุ่มลัดทั้งหมดจะถูกลบและพจนานุกรมแป้นพิมพ์จะกลับคืนค่าเป็นสถานะเริ่มต้น

แป้นพิมพ์น�น�ช�ติ
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วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนบางภาษาด้วยวิธีที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยคือจีนแบบซาง
เจี๋ยและอู๋ปี่ฮั่ว ญี่ปุ่นแบบคานะและเฟสมาร์ค นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้นิ้วของคุณหรือสไตลัสเพื่อ
เขียนอักขระภาษาจีนบนหน้าจอ
ก�รสร้�งอักขระจีนจ�กแป้นอักขระซ�งเจี๋ย: ขณะที่คุณป้อน อักขระที่แนะนำาจะปรากฏขึ้น แตะอักขระ
เพื่อเลือก หรือป้อนอักขระจนถึงห้าอักขระเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
ก�รสร้�งอักขระจีนแบบอู๋ปี่ฮั่ว (เส้นขีด): ใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างอักขระจีนโดยใช้เส้นขีดถึงห้าเส้น
ในลำาดับการเขียนที่ถูกต้อง: แนวนอน แนวตั้ง ทิ้งซ้าย ทิ้งขวา และตวัด ตัวอย่างเช่น อักขระจีน 圈 
(วงกลม) ควรเริ่มด้วยเส้นขีดแนวตรง 丨.
 • ขณะที่คุณป้อน อักขระจีนที่แนะนำาจะปรากฏขึ้น (อักขระที่ใช้มากที่สุดจะปรากฏขึ้นก่อน) แตะตัว

อักษรเพื่อเลือกใช้
 • หากคุณไม่แน่ใจว่าจำานวนขีดถูกต้องหรือไม่ ให้ป้อนเครื่องหมายดอกจัน (*) ในการดูตัวเลือก

อักขระเพิ่มเติม ให้ป้อนอีกหนึ่งเส้นขีด หรือเลื่อนดูรายการอักขระ
 • แตะคีย์ตรงกัน (匹配) เพื่อแสดงอักขระที่ตรงกันโดนสมบูรณ์กับสิ่งที่คุณป้อนเท่านั้น
ก�รเขียนอักขระภ�ษ�จีน: เขียนอักขระภาษาจีนได้โดยตรงบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณเมื่อเปิดการ
ป้อนข้อมูลการเขียนลายมือภาษาจีนแบบตัวย่อหรือตัวเต็มอยู่ ในขณะที่คุณเขียนเส้นอักขระ iPad จะ
ค้นหาและแสดงอักขระที่ตรงกันในรายการ โดยอักขระที่ตรงกันมากที่สุดจะอยู่ที่ด้านบนสุด เมื่อคุณ
เลือกอักขระ อักขระที่ใกล้เคียงจะปรากฏในรายการเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม

อักขระที่ตรงกันอักขระที่ตรงกัน

คุณสามารถป้อนอักขระที่ซับซ้อนบางตัวเช่น 鱲 (ส่วนของชื่อสำาหรับสนามบินนานาชาติฮ่องกง) 
โดย การเขียนอักขระประกอบสองหรือมากกว่าตามลำาดับ แตะตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกทับตัวอักษร
ต่างๆ ที่คุณได้ป้อนเข้า ตัวอักษรโรมันยังคงถูกใช้ทั่วไป
ก�รป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบค�นะ: ใช้แป้นคีย์คานะเพื่อเลือกพยางค์ สำาหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม 
ให้แตะแป้นลูกศรและเลือกพยางค์หรือคำาอื่นจากหน้าต่างนั้น
ก�รป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบโรม�จิ: ใช้แป้นพิมพ์โรมาจิเพื่อป้อนพยางค์ ตัวเลือกอื่นๆ จะปรากฏอยู่
ตามด้านบนของแป้นพิมพ์ แตะตัวเลือกหนึ่งเพื่อป้อน สำาหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้ลากรายการ
ไปทางซ้ายหรือแตะแป้นลูกศร
ก�รป้อนเฟสม�ร์คหรือไอคอนแสดงอ�รมณ์: ใช้แป้นพิมพ์คะนะภาษาญี่ปุ่นและแตะ  แป้น. หรือ
คุณสามารถ:
 • ใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบโรมาจิ (เค้าโครงภาษาญี่ปุ่นแบบ QWERTY):  แตะ  จากนั้นแตะ 

 ปุ่ม
 • การใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบพินอิน (ตัวย่อหรือตัวเต็ม) หรือ จูอิน (ตัวเต็ม):  แตะ  จากนั้น

แตะ  ปุ่ม
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ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ
คำาเตือน:  การไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำาด้านความปลอดภัยเหล่านี้สามารถส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ไฟ
ฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายกับ iPad หรือทรัพย์สินอื่นได้ อ่านข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยทั้งหมดด้านล่างก่อนใช้ iPad

ก�รดูแล การจัดการ iPad ด้วยความใส่ใจ iPad ทำาจากโลหะ กระจก และพลาสติก และมีชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ภายในที่เปราะบาง iPad อาจเสียหายได้หากตกหล่น ถูกเผา ถูกเจาะหรือทำาให้แตก 
หรือหากสัมผัสกับของเหลว ห้ามใช้ iPad ที่เสียหาย เช่น iPad ที่หน้าจอร้าว เพราะอาจทำาให้คุณได้
รับบาดเจ็บได้ หากคุณกังวลว่าเครื่องจะเป็นรอยขีดข่วน ให้ลองพิจารณาใช้เคสหรือปก

ก�รซ่อมแซม  อย่าแกะเปิดตัวเครื่อง iPad และอย่าพยายามซ่อมแซม iPad ด้วยตัว
เอง การแยกส่วน iPad อาจทำาให้เครื่องเสียหายหรือเป็นเหตุให้คุณได้รับบาดเจ็บ หาก 
iPad เสียหาย ทำางานผิดปกติ หรือสัมผัสกับของเหลว ให้ติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่
ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการได้ที่ 
www.apple.com/support/ipad/repair/

แบตเตอรี่  อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad ด้วยตัวเอง เพราะคุณอาจทำาให้แบตเตอรี่เสียหาย 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะร้อนเกินไปหรือได้รับบาดเจ็บ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPad ควรเปลี่ยนโดย 
Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple เท่านั้น และต้องนำามารีไซเคิลหรือกำาจัดแยกจาก
ขยะในครัวเรือน ห้ามเผาแบตเตอรี่ สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านแบตเตอรี่และการรีไซเคิล ให้
ไปที่ www.apple.com/th/batteries/

สิ่งรบกวนสม�ธิ  การใช้ iPad ในบางสภาพแวดล้อมอาจรบกวนสมาธิของคุณ และอาจก่อให้เกิด
สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้ (ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังขณะขี่จักรยานและหลีกเลี่ยงการส่ง
ข้อความในขณะขับรถ) สังเกตกฎที่ห้ามหรือจำากัดการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหูฟัง

ก�รนำ�ท�ง แผนที่, เส้นทาง, Flyover และแอปที่ใช้ตำาแหน่งจะใช้งานบริการด้านข้อมูล บริการ
ด้านข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้แผนที่ เส้นทาง 
Flyover หรือข้อมูลเกี่ยวกับตำาแหน่งอาจไม่พร้อมให้บริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ คุณสมบัติ
แผนที่บางอย่างต้องใช้ บริการหาตำาแหน่งที่ตั้ง เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPad กับสภาพแวดล้อม
รอบตัวคุณ และปฏิบัติตามป้ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้รับกับความ
เป็นจริง อย่าใช้บริการเหล่านี้ขณะปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องการสมาธิสูง ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในบริเวณที่คุณใช้ iPad และใช้สามัญสำานึกเสมอ ๆ

คว�มปลอดภัย ก�รดูแล และก�ร
สนับสนุน
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ก�รช�ร์จ ชาร์จ iPad ที่มีสาย USB และอะแดปเตอร์จ่ายไฟมาให้ หรือที่มีสายและอะแดปเตอร์
จ่ายไฟ “Made for iPad” ของบริษัทอื่น ซึ่งใช้ได้กับ USB 2.0 ขึ้นไป หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟ
ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือ
มากกว่านั้น: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU 
L.1000 หรือมาตรฐานด้านความสามารถในการทำางานร่วมกันของอะแดปเตอร์จ่ายไฟของโทรศัพท์
เคลื่อนที่มาตรฐานอื่น อะแดปเตอร์ Micro USB ของ iPad (จำาหน่ายแยกต่างหากในบางพื้นที่) 
หรืออะแดปเตอร์อื่นอาจต้องเชื่อมต่อ iPad กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เข้ากันได้บางตัว เฉพาะอะแดป
เตอร์จ่ายไฟ micro USB ในบางภูมิภาคที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความสามารถในการทำางาน
ร่วมกันของอะแดปเตอร์จ่ายไฟของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้นที่จะสามารถใช้ร่วมกันได้ โปรด
ติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์จ่ายไฟเพื่อตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟ micro USB ของคุณเป็นไป
ตามมาตรฐานเหล่านี้หรือไม่

การใช้สายหรือที่ชาร์จที่ชำารุด หรือการชาร์จขณะเปียกชื้น อาจก่อให้เพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต บาดเจ็บ
ได้ หรือทำาให้ iPad หรือทรัพย์สินอื่นเสียหาย เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของ Apple 
ในการชาร์จ iPad ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสาย USB แน่นสนิทเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ
ดีแล้วก่อนที่คุณจะเสียบอะแดปเตอร์เข้าในเต้ารับไฟฟ้า

ตัวเชื่อมต่อและส�ย Lightning  หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังกับตัวเชื่อมต่อเป็นเวลานานเมื่อสาย 
Lightning เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดหรือเกิดการบาดเจ็บ 
ควรหลีกเลี่ยงการนอนหลับหรือนั่งทับตัวเชื่อมต่อ Lightning

ก�รเปิดรับคว�มร้อนเป็นเวล�น�น  iPad และอะแดปเตอร์จ่ายไฟของเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
และข้อจำากัดด้านอุณหภูมิพื้นผิวที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ภายในข้อจำากัดเหล่านี้ การสัมผัส
กับพื้นผิวที่อุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจเป็นเหตุให้มีอาการปวดหรือเกิดการบาดเจ็บ ใช้
สามัญสำานึกในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผิวของคุณจะสัมผัสกับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟใน
ขณะที่ใช้งานหรือเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลานาน ตัวอย่างเช่น อย่านอนหลับทับอุปกรณ์
หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟหรือวางไว้ใต้ผ้าห่ม หมอน หรือร่างกายของคุณในขณะที่เสียบอยู่กับแหล่ง
จ่ายไฟ ถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จะเก็บ iPad และอะแดปเตอร์จ่ายไฟไว้ในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดีเมื่อ
ใช้งานหรือชาร์จอยู่ ให้เอาใจใส่เป็นพิเศษหากคุณมีสภาพร่างกายที่ส่งผลต่อความสามารถของคุณ
ในการตรวจจับความร้อนกับร่างกาย

ก�รสูญเสียก�รได้ยิน  การฟังเสียงในระดับความดังเสียงสูงอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ 
เสียงรบกวน รวมทั้งการเปิดรับความดังเสียงระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำาให้เสียงดูเบาลงกว่าที่ควร
จะเป็นได้ เปิดการเล่นเสียงและตรวจสอบความดังเสียงก่อนเสียบเข้าหูของคุณ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ www.apple.com/asia/sound/ สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธี
ตั้งค่าการจำากัดความดังเสียงสูงสุดใน iPad ให้ดูที่ การตั้งค่าเพลง ที่หน้า 71

ในการหลีกเลี่ยงการทำาให้เกิดอันตรายต่อการได้ยิน ใช้เฉพาะเครื่องรับสัญญาณ ปลอกหูฟัง หูฟัง 
ลำาโพงโทรศัพท์ หรือหูฟังที่ใช้ได้กับ iPad ของคุณเท่านั้น ชุดหูฟังที่จำาหน่ายพร้อมกับ iPhone 4s 
ขึ้นไปในประเทศจีน (สังเกตได้จากวงแหวนหุ้มฉนวนสีดำาบนปลั๊ก) ได้รับการออกแบบให้ตรงตาม
มาตรฐานของประเทศจีน และใช้ได้กับ iPhone 4s ขึ้นไป iPad 2 ขึ้นไป และ iPod touch รุ่นที่ 5

คำาเตือน:  อย่าฟังความดังเสียงระดับสูงเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายทางการได้ยินที่
อาจเกิดขึ้นได้

คว�มเสี่ยงจ�กคลื่นคว�มถี่วิทย ุiPad ใช้สัญญาณวิทยุในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย 
สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่เป็นผลจากสัญญาณวิทยุและขั้นตอนที่คุณ
สามารถทำาเพื่อลดการสัมผัส ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > การรับ
สัมผัสกับคลื่นวิทยุ หรือไปที่ www.apple.com/legal/rfexposure/
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ก�รรบกวนท�งคลื่นคว�มถี่วิทยุ  สังเกตสัญลักษณ์และป้ายประกาศที่ห้ามหรือจำากัดการใช้อุปกรณ์
เคลื่อนที่ (ตัวอย่างเช่น ในสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพหรือพื้นที่สำาหรับจุดระเบิด) แม้ว่า iPad จะ
ได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตเพื่อให้ตรงตามระเบียบข้อบังคับการควบคุมการปล่อยคลื่น
ความถี่วิทยุ แต่การปล่อยคลื่นดังกล่าวจาก iPad สามารถส่งผลในทางลบต่อการดำาเนินการของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ทำางานผิดปกติได้ ปิด iPad หรือใช้โหมดเครื่องบิน
เพื่อปิดตัวส่งสัญญาณไร้สายของ iPad เมื่ออยู่ในที่ห้ามใช้ เช่น ขณะเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือเมื่อ
ได้รับการขอให้ปิดเครื่องโดยผู้มีอำานาจ

ก�รรบกวนอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์  iPad นั้นมีส่วนประกอบและมีคลื่นวิทยุที่ปล่อยสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า iPad ยังประกอบด้วยแม่เหล็กอยู่บริเวณขอบซ้ายของตัวเครื่องและด้านขวาของกระจกหน้า 
ซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ปก
อัจฉริยะของ iPad หรือเคสอัจฉริยะของ iPad จะมีแม่เหล็กด้วยเช่นกัน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่
เหล็กเหล่านี้อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ได้ 
รักษาระยะห่างในความปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์ทางการแพทย์และ iPad, iPad Smart Cover 
และ iPad Smart Case ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อขอข้อมูลแบบจำาเพาะ
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ หากคุณสงสัยว่า iPad รบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุก
หัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นใดของคุณ ให้หยุดใช้ iPad

ไม่ใช่อุปกรณ์ท�งก�รแพทย ์iPad ไม่ได้ออกแบบหรือมีวัตถุประสงค์สำาหรับการวินิจฉัยของโรคหรือ
อาการป่วยอื่นๆ หรือการรักษา บรรเทา การบำาบัดหรือการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

อ�ก�รป่วย  หากคุณมีอาการป่วยอื่น ๆ ที่คุณคิดว่าอาจได้รับผลกระทบจาก iPad (เช่น ชัก หน้ามืด 
ตาล้า หรือปวดหัว) ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ iPad 

สภ�พบรรย�ก�ศที่จุดติดไฟได้   การชาร์จหรือใช้ iPad ในพื้นที่ที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจจุดติดไฟ
ได้ เช่น พื้นที่ที่อากาศประกอบด้วยสารเคมี ไอน้ำา หรือธุลี (เช่น เม็ดผง ฝุ่น หรือผงโลหะ) ที่มีความ
ไวไฟอยู่ในระดับสูง อาจเป็นอันตรายได้ ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และคำาแนะนำาทุกอย่าง

ก�รเคลื่อนไหวซ้ำ� ๆ  เมื่อคุณทำากิจกรรมซ้ำา ๆ เช่น การพิมพ์หรือเล่นเกมบน iPad คุณอาจมีอาการ
ปวดมือ แขน ข้อมือ ไหล่ คอ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายคุณได้เป็นครั้งคราว หากคุณอาจมีอาการ
ปวด ให้หยุดใช้ iPad แล้วปรึกษาแพทย์

กิจกรรมที่ส่งผลร�้ยแรง  อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำาหรับการใช้งานที่หากอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้
แล้วอาจนำาไปสู ่ การเสียชีวิต อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม

อันตร�ยจ�กก�รห�ยใจไม่ออก  อุปกรณ์ของ iPad บางชิ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่
ออกในเด็กเล็กได้ เก็บอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ให้ห่างจากเด็กเล็ก

ข้อมูลด้านการดูแลที่สำาคัญ
ก�รทำ�คว�มสะอ�ด ทำาความสะอาด iPad ทันทีหาก iPad สัมผัสกับสิ่งใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิด
คราบ เช่น ดิน น้ำาหมึก เครื่องสำาอาง หรือโลชั่น การทำาความสะอาด:
 • ถอดสายทั้งหมดออกแล้วปิด iPad (กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้ จากนั้นเลื่อนตัวเลื่อนบนหน้าจอ)
 • ใช้ผ้านุ่มและไม่เป็นใยฟู
 • หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเปียกชื้นบริเวณช่องเปิดต่างๆ
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดหรือสเปรย์อัดอากาศ

ด้านหน้าของ iPad ทำาจากกระจกที่มีการเคลือบสารลดรอยคราบลายนิ้วมือ (สารกันน้ำามัน) สาร
เคลือบนี้จะหลุดลอกไปตามเวลาด้วยการใช้งานปกติ การทำาความสะอาดผลิตภัณฑ์และวัสดุสำาหรับ
ขัดถูจะยิ่งทำาให้สารเคลือบนี้หายไป และอาจขีดข่วนกระจกได้
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ก�รใช้ตัวเชื่อมต่อ พอร์ต และปุ่มต่�งๆ ห้ามฝืนเสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตหรือกดปุ่มแรงเกิน
จำาเป็น เพราะการกระทำานี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน หากตัวเชื่อม
ต่อและพอร์ตเสียบเข้ากันไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น แสดงว่าอุปกรณ์ทั้งสองอาจไม่เข้ากัน ตรวจสอบหา
สิ่งกีดขวางแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อนั้นเข้ากันได้กับพอร์ต และคุณได้เสียบตัวเชื่อมต่อ
เข้ากับพอร์ตในตำาแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

ส�ย Lightning ไปเป็น USB  การมีสีตกของตัวเชื่อมต่อ Lightning หลังการใช้ตามปกติเป็นเรื่อง
ปกติ ฝุ่น เศษขยะ และการสัมผัสความชื้นอาจทำาให้สีตกได้ หากสาย Lightning หรือตัวเชื่อมต่ออุ่น
ขึ้นระหว่างการใช้ หรือ iPad ของคุณไม่ชาร์จไฟหรือเชื่อมข้อมูล ให้ถอดสายออกจากคอมพิวเตอร์
หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟของคุณ แล้วทำาความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning ด้วยผ้านุ่ม แห้ง และไร้
ขน อย่าใช้ของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดในการทำาความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning

รูปแบบการใช้งานบางอย่างสามารถนำาไปสู่การชำารุดหรือหักขาดของสายชาร์จได้ สาย Lightning 
ไปเป็น USB เหมือนสายโลหะใดๆ คือมีโอกาสที่จะอ่อนหรือเปราะได้หากมีการงอทับซ้ำาที่จุดเดิมบ่อย
ครั้ง เน้นจับที่ช่วงโค้งอ่อนนุ่มแทนที่จะเป็นบริเวณมุม ตรวจสอบสายและตัวเชื่อมต่อเพื่อหาตำาหนิ ฉีก
ขาด งอ หรือความเสียหายอื่นๆเป็นประจำา ถ้าคุณพบความเสียหายใดๆ ให้หยุดใช้ สาย Lightning 
ไปเป็น USB

อุณหภูมิในก�รทำ�ง�น  iPad ได้รับการออกแบบให้ทำางานในที่ที่มีอุณหภูมิรอบ ๆ อยู่ระหว่าง 32° 
ถึง 95° F (0° ถึง 35° C) และให้เก็บไว้ในอุณหภูมิระหว่าง -4° ถึง 113° F (-20° ถึง 45° C) 
iPad อาจเสียหายและมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงได้หากเก็บหรือใช้งานนอกเหนือช่วงอุณหภูมิ
เหล่านี้ หลีกเลี่ยงการนำา iPad ออกมาใช้ในที่ที่อุณหภูมิหรือความชื้นเปลี่ยนแปลงทางอย่างรวดเร็ว 
ขณะที่คุณใช้ iPad ของคุณหรือชาร์จแบตเตอรี่ ถือเป็นเรื่องปกติหาก iPad จะอุ่นขึ้น

หากอุณหภูมิภายใน iPad เกินอุณหภูมิการใช้งานปกติ (เช่น ในรถยนต์ที่ร้อน หรืออยู่ใต้แสงแดด
โดยตรงเป็นระยะเวลานาน) คุณอาจเจอสถานการณ์ดังต่อไปนี้ขณะ iPad พยายามควบคุมอุณหภูมิ
ให้เป็นปกติ:
 • iPad หยุดชาร์จ
 • หน้าจอหรี่ลง
 • หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิปรากฏ
 • แอปบางตัวปิดลง

ข้อสำาคัญ:  คุณอาจไม่สามารถใช้ iPad ได้ขณะที่หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิแสดงอยู่ หาก iPad ไม่
สามารถกลับสู่อุณหภูมิภายในตามปกติได้ เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักจนกว่าเครื่องจะเย็น ย้าย iPad 
มายังที่ที่เย็นขึ้นให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง และรอสักครู่ก่อนลองใช้ iPad ใหม่อีกครั้ง

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=th_TH

ไซต์การสนับสนุน iPad
ข้อมูลความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนพร้อมใช้งานออนไลน์ที่ 
www.apple.com/th/support/ipad/ ในการติดต่อ Apple สำาหรับการสนับสนุนแบบเป็นการ
ส่วนตัว (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่) ให้ดูที่ www.apple.com/th/support/contact/

  

http://support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=th_TH
http://www.apple.com/th/support/ipad/
https://www.apple.com/th/support/contact/
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การเริ่มการทำางานใหม่หรือการรีเซ็ต iPad
หากบางอย่างทำางานไม่ปกติ ให้ลองเริ่มการทำางาน iPad ใหม่ ลองบังคับให้แอปออก หรือรีเซ็ต 
iPad
เริ่มก�รทำ�ง�น iPad ใหม่: กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น เลื่อนนิ้วไป
ตามตัวเลื่อนเพื่อปิด iPad ในการเปิด iPad อีกครั้ง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกว่าโลโก้ Apple 
จะปรากฏ
บังคับให้ปิดแอป กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก ที่ด้านบนสุดของ iPad เป็นเวลาสองถึงสามวินาทีจน
กระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น จากนั้นกดค้างไว้ที่ปุ่มโฮมจนกระทั่งแอปนั้นปิด
หากคุณไม่สามารถปิด iPad ได้ หรือหากยังเกิดปัญหาอยู่ คุณอาจจำาเป็นต้องรีเซ็ต iPad ปฏิบัติสิ่งนี้
หากคุณไม่สามารถเริ่มการทำางาน iPad ของคุณใหม่ได้
รีเซ็ต iPad: กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อยสิบวินาที จนกระทั่งโลโก้ 
Apple ปรากฏขึ้น
คุณสามารถรีเซ็ตพจนานุกรมคำา การตั้งค่าเครือข่าย เค้าโครงหน้าจอเริ่มต้น และการเตือนเกี่ยวกับ
ตำาแหน่ง คุณยังสามารถลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณได้เช่นกัน

การรีเซ็ตการตั้งค่า iPad
รีเซ็ตก�รตั้งค่� iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต จากนั้นเลือกตัวเลือก:
 • รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด:  การกำาหนดค่าและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณจะถูกรีเช็ต
 • ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด:  ข้อมูลของคุณและการตั้งค่าต่าง ๆ จะถูกลบออก iPad จะไม่

สามารถใช้งานได้จนกว่าจะตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
 • รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย:  เมื่อคุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย การตั้งค่ารายการเครือข่ายของคุณ

ที่ใช้ก่อนหน้าและ VPN ที่ไม่ได้ติดตั้งโดยโปรไฟล์กำาหนดค่าจะถูกลบออกไป (ในการลบการตั้ง
ค่า VPN ที่ติดตั้งโดยโปรไฟล์การกำาหนดค่า ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ จากนั้นเลือก
โปรไฟล์ แล้วแตะ ลบออก) การตั้งค่าและบัญชีอื่นๆ ที่อยู่ในโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย) Wi-Fi 
จะปิดแล้วเปิดกลับมาใช้ใหม่ ทำาให้คุณเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใดๆ ที่คุณเข้าใช้อยู่ การตั้ง
ค่า Wi-Fi และ “ถามก่อนเชื่อมเครือข่าย” จะเปิดอยู่โดยปรกติ

 • รีเซ็ตพจนานุกรมแป้นพิมพ์:  คุณเพิ่มคำาลงในพจนานุกรมแป้นพิมพ์โดยปฎิเสธคำาที่ iPad แนะนำา
ขณะที่คุณป้อน การรีเซ็ตพจนานุกรมของแป้นพิมพ์จะลบคำาทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มเข้าไป

 • รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม:  เปลี่ยนแอปในตัวกลับไปเป็นเค้าโครงต้นฉบับบนหน้าจอเริ่ม
ต้น

 • การรีเซ็ตที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว:  รีเซ็ตการตั้งค่าของบริการหาตำาแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วน
ตัวไปเป็นค่าเริ่มต้น

แอปไม่เต็มหน้าจอ
แอปส่วนใหญ่สำาหรับ iPhone และ iPod touch สามารถใช้กับ iPad ได้แต่อาจจะไม่ใช้ประโยชน์
จากหน้าจอขนาดใหญ่ ในกรณีนี้ ให้แตะ  เพื่อซูมเข้าบนแอป แตะ  เพื่อย้อนเป็นขนาดดั้งเดิม

ตรวจสอบ App Store เพื่อดูว่ามีเวอร์ชั่นแอป ที่ปรับให้เหมาะสมกับ iPad เวอร์ชั่นสากลที่ปรับให้
เหมาะสมกับ iPhone, iPod touch และ iPad

แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่ปรากฏขึ้นมา
หาก iPad จับคู่กับแป้นพิมพ์บลูทูธ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะไม่ปรากฏขึ้นมา ในการทำาให้แป้นพิมพ์
บนหน้าจอปรากฏขึ้นมา ให้กดแป้นดีดออกบนแป้นพิมพ์บลูทูธ คุณยังสามารถทำาให้แป้นพิมพ์บน
หน้าจอปรากฏขึ้นมาโดยย้ายแป้นพิมพ์บลูทูธออกนอกระยะหรือปิดได้ด้วย
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การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ iPad ของคุณ
ดูข้อมูลเกี่ยวกับ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ รายการที่คุณสามารถดูได้ มีดังนี้:
 • ชื่อ
 • เครือข่าย
 • จำานวนเพลง วิดีโอ รูปภาพ และแอป
 • ความจุและพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้
 • เวอร์ชั่น iOS
 • (รุ่น Cellular) ผู้ให้บริการ
 • หมายเลขรุ่น
 • หมายเลขประจำาเครื่อง
 • (รุ่น Cellular) หมายเลขข้อมูล Cellular
 • ที่อยู่ Wi-Fi และ Bluetooth
 • (รุ่น Cellular) IMEI (International Mobile Equipment Identity)
 • (รุ่น Cellular) ICCID (Integrated Circuit Card Identifier หรือสมาร์ทการ์ด) สำาหรับเครือ

ข่าย GSM
 • (รุ่น Cellular) MEID (Mobile Equipment Identifier) สำาหรับเครือข่าย CDMA
 • เฟิร์มแวร์ของโมเด็ม
 • ทางกฎหมาย (รวมถึงป้ายประกาศทางกฎหมาย ใบอนุญาต การรับประกัน เครื่องหมายกฎเกณฑ์ 

และข้อมูลการรับสัมผัสกับคลื่นรังสี)
ในการคัดลอกหมายเลขประจำาเครื่องและตัวระบุอื่นๆ ให้แตะค้างไว้ที่ตัวระบุนั้นจนกว่าคำาว่า คัดลอก 
จะปรากฏ

ในการช่วย Apple ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ iPad จะส่งข้อมูลวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งานไป
ให้ ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุถึงคุณโดยตรง แต่อาจรวมเอาข้อมูลที่ตั้งไว้ด้วย
ก�รดูหรือปิดข้อมูลวินิจฉัย: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การวินิจฉัยและการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน
ดูก�รใช้ง�นเซลลูล�ร์: ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ ดู การตั้งค่าเซลลูลาร์ ที่หน้า 161
ดูข้อมูลก�รใช้ง�นอื่น: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน เพื่อ:
 • ดูการใช้งานแบตเตอรี่ รวมถึงเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่ชาร์จ iPad และการใช้งานโดยแอป
 • แสดงระดับแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์
 • ดูเนื้อที่เก็บข้อมูลที่ว่างโดยรวมและเนื้อที่เก็บข้อมูลที่แต่ละแอปใช้
 • ดูและจัดการที่จัดเก็บ iCloud

iPad ที่ปิดใช้งาน
หาก iPad ถูกปิดใช้งานเนื่องจากคุณลืมรหัสผ่านของคุณหรือป้อนรหัสผ่านผิดหลายครั้งเกินไป คุณ
สามารถกู้คืน iPad จาก iTunes หรือข้อมูลสำารอง iCloud แล้วรีเซ็ตรหัสผ่านได้ สำาหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ให้ดูที่ การกู้คืน iPad ที่หน้า 160

หากคุณได้รับข้อความใน iTunes ว่า iPad ของคุณถูกล็อกและคุณต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ดู 
support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=th_TH

  

http://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=th_TH
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การตั้งค่า VPN
VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) มีการเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตถึงเครือข่ายส่วนตัว เช่น 
เครือข่ายที่องค์กรของคุณ คุณอาจจำาเป็นต้องติดตั้งแอป VPN จาก App Store ที่กำาหนดค่า iPad 
ของคุณให้เข้าถึงเครือข่าย ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปและการตั้งค่าที่คุณ
ต้องการ

การตั้งค่าโปรไฟล์
โปรไฟล์การกำาหนดค่าจะกำาหนดการตั้งค่าสำาหรับการใช้ iPad กับเครือข่ายหรือบัญชีแบบ
องค์กรหรือแบบโรงเรียน คุณอาจถูกขอให้ติดตั้งโปรไฟล์การกำาหนดค่าที่ส่งไปให้คุณในอีเมลหรือ
ดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บ iPad จะขอสิทธิ์อนุญาตจากคุณเพื่อติดตั้งโปรไฟล์ และแสดงข้อมูลเกี่ยว
กับสิ่งที่อยู่ข้างใน เมื่อคุณเปิดไฟล์นั้น คุณสามารถดูโปรไฟล์ที่คุณได้ติดตั้งใน การตั้งค่า > ทั่วไป > 
โปรไฟล์ หากคุณลบโปรไฟล์ การตั้งค่า แอป และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบด้วย

การสำารองข้อมูล iPad
คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อสำารองข้อมูล iPad โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกที่จะสำารอง
ข้อมูลโดยใช้ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อสำารองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้
โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสำารองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตัวเองได้ 
iCloud จะสำารองข้อมูล iPad แบบรายวันผ่าน Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและล็อกอยู่ วัน
และเวลาของการสำารองข้อมูลล่าสุดจะแสดงเป็นรายการอยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอข้อมูลสำารอง 

iCloud จะสำารองข้อมูลของคุณ:
 • เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอป และหนังสือที่ซื้อ
 • รูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายด้วย iPad (หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud รูปภาพและวิดีโอต่างๆ ของ

คุณจะจัดเก็บใน iCloud อยู่แล้ว ดังนั้นจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสำารอง iCloud ด้วย)
 • การตั้งค่า iPad
 • ข้อมูลของแอป
 • หน้าจอโฮม โฟลเดอร์ และเค้าโครงแอป
 • ข้อความ
 • เสียงเรียกเข้า

หมายเหตุ:  เนื้อหาที่ซื้อจะสำารองข้อมูลได้ไม่ครบทุกพื้นที่
เปิดก�รสำ�รองข้อมูล iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID และรหัส
ผ่านของคุณ หากจำาเป็น ไปที่ ข้อมูลสำารอง แล้วเปิดการสำารองข้อมูล iCloud ในการเปิดการสำารอง
ข้อมูลใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ ไฟล ์> อุปกรณ์ > สำารองข้อมูล
สำ�รองข้อมูลทันท ีไปที่ การตั้งค่า > iCloud > สำารองข้อมูล จากนั้นแตะ สำารองข้อมูลเดี๋ยวนี้
เข�้รหัสข้อมูลสำ�รองของคุณ: ข้อมูลสำารอง iCloud จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเพื่อให้ข้อมูลของคุณ
ได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งในขณะที่ส่งไปที่อุปกรณ์ของคุณและเมื่อเก็บ
อยู่ใน iCloud หากคุณกำาลังใช้ iTunes สำาหรับการสำารองข้อมูลของคุณ ให้เลือก “เข้ารหัสข้อมูล
สำารอง iPad” ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป iTunes
จัดก�รข้อมูลสำ�รองของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud คุณสามารถจัดการได้ว่าแอปไหนที่จะสำารอง
ข้อมูลไปที่ iCloud โดยการแตะปุ่มเปิดหรือปิด ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูล > 
จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล เพื่อลบข้อมูลสำารองที่มีอยู่แล้วและจัดการเนื้อที่ iCloud Drive หรือเอกสาร
และข้อมูล ใน iTunes ให้ลบข้อมูลสำารองใน การตั้งค่า iTunes
ดูอุปกรณ์ที่กำ�ลังสำ�รองข้อมูล ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูล > จัดการเนื้อที่เก็บ
ข้อมูล
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ก�รหยุดก�รสำ�รองข้อมูล iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > สำารองข้อมูล จากนั้นปิด ข้อมูล
สำารอง iCloud

เพลงที่ไม่ได้ซื้อจาก iTunes จะไม่ถูกสำารองข้อมูลใน iCloud ใช้ iTunes เพื่อสำารองข้อมูลและกู้คืน
เนื้อหานั้น ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 19

ข้อสำาคัญ:  ข้อมูลสำารองสำาหรับรายการซื้อของเพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีไม่มีให้ใช้ได้ครบทุก
ประเทศ รายการซื้อที่ซื้อไว้ก่อนหน้าอาจไม่ถูกกู้คืนหากผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีอยู่ใน iTunes Store, App 
Store หรือ iBooks Store แล้ว 

เนื้อหาที่ซื้อ การแชร์รูปภาพ และอัลบั้มกระจายรูปภาพของฉัน จะไม่รวมถึงที่ว่าง 5 GB บน iCloud

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำารองข้อมูล iPad ให้ดูที่ 
support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=th_TH

การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad
คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ iPad ได้ใน การตั้งค่า หรือโดยการใช้ iTunes คุณยังสามารถลบหรือ
กู้คืน iPad ได้อีกด้วย จากนั้นใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืนจากข้อมูลสำารอง

ข้อมูลที่ลบออกไปจะไม่สามารถเข้าใช้ผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ iPad ได้ แต่ไม่ได้ถูกลบออกจาก iPad 
สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด ให้ดูที่ การเริ่มการทำางานใหม่หรือการ
รีเซ็ต iPad ที่หน้า 157

ก�รอัปเดต iPad
คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ iPad ได้ใน การตั้งค่า หรือโดยการใช้ iTunes 
อัปเดตแบบไร้ส�ยบน iPad ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ โดยที่ iPad จะ
ตรวจสอบรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มี
อัปเดตซอฟต์แวร์ใน iTunes iTunes จะตรวจสอบหารายการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีในแต่ละครั้งที่
คุณเชื่อมข้อมูล iPad โดยใช้ iTunes ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 19

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ iPad ให้ดูที่ 
support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=th_TH

ก�รกู้คืน iPad
คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืน iPad ได้จากข้อมูลสำารอง 
กู้คืนจ�กข้อมูลสำ�รองของ iCloud รีเซ็ต iPad ให้ลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด จากนั้นเลือก กู้คืน
จากข้อมูลสำารอง แล้วลงชื่อเข้าสู่ iCloud ในตัวช่วยเหลือการตั้งค่า ดู การเริ่มการทำางานใหม่หรือ
การรีเซ็ต iPad ที่หน้า 157
กู้คืนจ�กข้อมูลสำ�รองของ iTunes เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ที่ปกติคุณเชื่อมข้อมูลด้วย เลือก 
iPad ในหน้าต่าง iTunes จากนั้นคลิก กู้คืน ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป

เมื่อกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เป็น iPad ใหม่ หรือกู้คืนเพลง วิดีโอ ข้อมูลแอป 
และเนื้อหาอื่น ๆ จากข้อมูลสำารองได้

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad ให้ดูที่ 
support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=th_TH
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การตั้งค่าเซลลูลาร์
ใช้การตั้งค่าข้อมูลเซลลูลาร์บน iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เพื่อเปิดใช้งานบริการข้อมูลเซลลู
ลาร์ เปิดหรือปิดการใช้เซลลูลาร์ หรือเพิ่มหมายเลขรหัสประจำาตัว (PIN) เพื่อล็อกซิมการ์ด คุณยัง
สามารถเปลี่ยนแผนข้อมูลของคุณได้ด้วยผู้ให้บริการบางราย

สำาหรับตัวเลือกต่อไปนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ จากนั้นเปิดหรือปิดตัวเลือก หรือปฏิบัติ
ตามขั้นตอนบนหน้าจอ
ก�รเปิดหรือปิดข้อมูลโทรศัพท์มือถือ: หากข้อมูลเซลลูลาร์ปิดอยู่ บริการข้อมูลทั้งหมดจะใช้เฉพาะ 
Wi-Fi เท่านั้น ซึ่งรวมถึงอีเมล การเลือกดูเว็บ การแจ้งแบบผลักข้อมูล และบริการอื่น ๆ หากข้อมูล
เซลลูลาร์เปิดอยู่ ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าบริการได้ ตัวอย่างเช่น การใช้คุณสมบัติและบริการบาง
อย่างที่ถ่ายโอนข้อมูล เช่น ข้อความ อาจส่งผลให้มีการเก็บค่าบริการแผนข้อมูลของคุณ
ตรวจสอบและจัดก�รก�รใช้เครือข่�ยข้อมูลเซลลูล�ร์ของคุณ: คุณสามารถดูได้ว่าแอปใดใช้ข้อมูล
เซลลูลาร์และปิดตัวเลือกนั้นหากคุณต้องการ
เปิดหรือปิด LTE: การเปิด LTE ทำาให้โหลดข้อมูลเร็วขึ้น
เปิดหรือปิดก�รใช้บริก�รรับส่งข้อมูลข�้มแดน การปิดการใช้บริการรับส่งข้อมูลข้ามแดนจะหลีกเลี่ยง
การเก็บค่าบริการเมื่อใช้เครือข่ายที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการรายอื่น 
ก�รตั้งค่�ฮ็อตสปอตส่วนตัว: ฮอตสปอตส่วนบุคคลจะแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ iPad กับ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ iOS ชิ้นอื่นของคุณ ดู ฮอตสปอตส่วนบุคคล ที่หน้า 39
ตั้งค่�ว่�จะใช้ข้อมูลเซลลูล�ร์สำ�หรับแอปและบริก�รต่�งๆ หรือไม่: ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ 
จากนั้นเปิดหรือปิดเซลลูลาร์สำาหรับแอปใด ๆ ที่สามารถใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ หากการตั้งค่าปิดอยู่ 
iPad จะใช้เฉพาะ Wi-Fi สำาหรับบริการนั้น การตั้งค่า iTunes รวมถึงทั้ง iTunes Match และการ
ดาวน์โหลดอัตโนมัติจาก iTunes Store และ App Store
เปิดใช้ง�น ดู หรือเปลี่ยนบัญชีข้อมูลเซลลูล�ร์ของคุณ: แตะ ดูบัญชี แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้า
จอ
ล็อกซิมก�ร์ด: การล็อกซิมการ์ดด้วย PIN หมายความว่าคุณต้องป้อน PIN เพื่อใช้การเชื่อมต่อเซลลู
ลาร์บน iPad

ขายหรือยก iPad ให้คนอื่น
ก่อนที่คุณจะขายหรือยก iPad ของคุณให้คนอื่น ให้ดูให้แน่ใจว่าได้ล้างเนื้อหาทั้งหมดและข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณออกแล้ว หากคุณเปิดใช้งาน ค้นหา iPad ของฉันไว้ (ดู ค้นหา iPad ของฉัน ที่
หน้า 44) ล็อกการเปิดใช้งาน จะเปิดอยู่ คุณต้องปิดล็อกการเปิดใช้งานก่อนที่เจ้าของใหม่จะ
สามารถเปิดใช้งาน iPad โดยใช้บัญชีของเขาเองได้ 
ล้�งข้อมูล iPad และเอ� ล็อกก�รเปิดใช้ง�น ออก: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูล
และการตั้งค่าทั้งหมด

ดู support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=th_TH
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การเรียนรู้เพิ่มเติม การบริการ และการสนับสนุน
ดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ บริการ และการ
สนับสนุนของ iPad

ก�รเรยีนรู้เกี่ยวกับ ให้ทำ�ดังต่อไปนี้
ก�รใช้ iPad อย�่งปลอดภัย ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ ที่หน้า 153

iPad กับก�รบริก�รและคว�มช่วยเหลือ เกร็ดคว�มรู้ 
ห้องแสดงคว�มคิดเห็น และร�ยก�รด�วน์โหลดต�่งๆ 
ของซอฟต์แวร์จ�ก Apple

ไปที่ www.apple.com/th/support/ipad/

ข้อมูลล่�สุดเกี่ยวกับ iPad ไปที่ www.apple.com/th/ipad/

ก�รจัดก�รบัญชี Apple ID ของคุณ ไปที่ appleid.apple.com/th

ก�รใช้ iCloud ไปที่ help.apple.com/icloud/

ก�รใช้ iTunes เปิด iTunes จากนั้นเลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ 
iTunes สำาหรับการสอนใช้งาน iTunes แบบ
ออนไลน์ (อาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่) ให้ไปที่ 
www.apple.com/th/support/itunes/

ก�รใช้แอป iOS อื่นๆ ของ Apple ไปที่ www.apple.com/th/support/ios/

ก�รขอรับข้อมูลบริก�รก�รรับประกัน ก่อนอื่นให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในคู่มือนี้ จากนั้นไปที่ 
www.apple.com/th/support/ipad/

ก�รดูข้อมูลกฎเกณฑ์ของ iPad บน iPad ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทาง
กฎหมาย > กฎเกณฑ์

บริก�รด้�นแบตเตอรี่ ไปที่ www.apple.com/th/batteries/

ก�รใช้ iPad ในสภ�พแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นองค์กร ไปที่ www.apple.com/th/ipad/business/

แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ FCC
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วน 15 ของกฎ FCC การดำาเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) 
อุปกรณ์นี้อาจไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวน
ใดๆ ที่ได้รับ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำาเนินงานที่ไม่ต้องการ

หมายเหตุ:  อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามการจำากัดสำาหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส 
B ตามเงื่อนไขส่วน 15 ของกฎ FCC การจำากัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การปกป้องที่สม
เหตุสมผลต่อสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถ
ปล่อยพลังงานความถี่วิทยุและหากไม่ได้ติดตั้งและถูกใช้ตามคำาแนะนำา อาจเป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวน
ที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันที่สิ่งรบกวนจะไม่เกิดขึ้นใน
การติดตั้งเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
และโทรทัศน์ ที่สามารถถูกกำาหนดโดยการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ได้ ผู้ใช้จะถูกสนับสนุนให้ลองแก้ไขสิ่ง
รบกวนให้ถูกต้องโดยมาตรการหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:
 • ปรับหรือย้ายเสาอากาศที่รับสัญญาณ
 • เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปที่แหล่งจ่ายไฟภายนอกบนวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อม

ต่อ
 • ปรึกษาผู้ค้าหรือช่างเทคนิควิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์สำาหรับความช่วยเหลือ

  

http://www.apple.com/th/support/ipad/
http://www.apple.com/th/ipad/
http://appleid.apple.com/th
http://help.apple.com/icloud/
http://www.apple.com/th/support/itunes/
http://www.apple.com/th/support/ios/
http://www.apple.com/th/support/ipad/
www.apple.com/th/batteries/
http://www.apple.com/th/ipad/business/
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ข้อสำาคัญ:  การเปลี่ยนหรือการแก้ไขผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดย Apple สามารถทำาให้
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และไร้สายเป็นโมฆะและลบล้าง
อำานาจของคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้สาธิตการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ EMC ภายใต้
เงื่อนไขที่มีการใช้ของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมโพเนนต์
ระบบ สำาคัญว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่าง
คอมโพเนนต์ระบบเพื่อลดความเป็นไปได้ของการเกิดสิ่งรบกวนต่อวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น

แถลงการณ์กฎเกณฑ์ของแคนาดา
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Industry Canada licence-exempt RSS การดำาเนินงานอยู่
ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้
ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใดๆ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำาเนินงานที่ไม่ต้องการของ
อุปกรณ์

การทำางานในระบบ 5150-5250 MHz มีไว้ใช้ในบ้านเท่านั้น เพื่อลดการรบกวนที่อันตรายต่อ
ระบบช่องรวมสัญญาณดาวเทียมเคลื่อนที่ที่อาจเกิดขึ้นได้

ผู้ใช้จะได้รับคำาแนะนำาว่าเรดาร์พลังงานสูงจะจัดสรรเป็นผู้ใช้งานหลัก (กล่าวคือลำาดับความสำาคัญ
ของผู้ใช้) ของ ระบบ5250-5350 MHz และ 5650-5850 MHz และเรดาร์นี้อาจเป็นสาเหตุให้
เกิดการรบกวน และ/หรือ เสียหายต่ออุปกรณ์ LE-LAN ได้

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même 
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à 
l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de 
satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont 
désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 
5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du 
brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ข้อมูลการกำาจัดและรีไซเคิล
ไม่ควรกำาจัด iPad และ/หรือแบตเตอรี่ของคุณไปพร้อมกับขยะในครัวเรือน โปรดกำาจัด iPad 
และ/หรือแบตเตอรี่ของคุณอย่างสอดคล้องกับกฏหมายและแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมในท้อง
ถิ่น สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการรีไซเคิลที่ Apple และจุดรวบรวมขยะรีไซเคิล ให้ไปที่ 
www.apple.com/asia/recycling สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับสสารที่มีข้อจำากัดและการริเริ่มด้านสิ่ง
แวดล้อมที่ Apple ให้ไปที่ www.apple.com/asia/environment/

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPad ควรได้รับการเปลี่ยนโดย Apple หรือ
ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านแบตเตอรี่และการรีไซเคิล ให้ไปที่ 
www.apple.com/th/batteries/

  

http://www.apple.com/asia/environment/recycling
http://www.apple.com/environment/
www.apple.com/th/batteries/
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ประสิทธิภาพของที่ชาร์จแบตเตอรี่แคลิฟอร์เนีย

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

แถลงการณ์เรื่องแบตเตอรี่ของไต้หวัน

แถลงการณ์เรื่องแบตเตอรี่ของจีน

สหภาพยุโรป—ข้อมูลด้านการกำาจัด   

สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/
หรือแบตเตอรี่ของเครื่องควรกำาจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งาน ให้
นำาไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำาหนด การแยกการกำาจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณ
และ/หรือแบตเตอรี่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำาให้มั่นใจว่าการนำากลับมาใช้ใหม่นั้นจะ
ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas 
no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, 
faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações 
sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de 
informações, visite www.apple.com/br/environment/.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con 
los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su 
batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. 
Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de 
recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, 
visite www.apple.com/la/environment/.

  

http://www.apple.com/br/environment/
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แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ENERGY STAR®

เพื่อประหยัดพลังงาน iPad ถูกตั้งค่าให้ล็อกหลังจากไม่มีกิจกรรมของผู้ใช้เป็นเวลาสองนาที ในการ
เปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ตั้งล็อกอัตโนมัติ ในการปลดล็อก iPad ให้กดปุ่ม
พัก/ปลุกหรือปุ่มโฮม

iPad ปฏิบัติตามแนวทางสำาหรับการประหยัดพลังงานของ ENERGY STAR การลดการใช้พลังงาน
ช่วยประหยัดเงินและช่วยประหยัดทรัพยากรอันมีค่า สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENERGY STAR 
ให้ไปที่ www.energystar.gov

Apple กับสิ่งแวดล้อม
ที่ Apple เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำางาน
และผลิตภัณฑ์ของเรา สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/asia/environment/

  

http://www.energystar.gov
http://www.apple.com/environment/
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