How to set up email on IPhone

1. เปิ ด iPhone หรื อ iPad เลือกเมนู ตั้งค่า (Setting) / Open iPhone or iPad, Select the menu “Setting”.

2. คลิกเลือกเมนู "Mail" / Click on menu “Mail, Contacts, Calendars”.
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3. เข้าสู่หน้าตั้งค่า Mail ให้คลิกเลือก "เพิ่มบัญชีผใู ้ ช้..." (Add Account...) / On Mail, Contacts, Calendars screen, click “Add
Account”.

4. คลิกเลือก "อื่นๆ" (Other) / Click “Other”.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at webservice@expressdata.co.th
For immediate assistance, please call Webservice Support at 076-304090 Ext. 31-32.
Facebook:: https://www.facebook.com/expressdata

How to set up email on IPhone

5. จากนั้นเลือก "เพิ่มบัญชี Mail" (Add Mail Account) / Then select “Add Mail Account”.
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6. จากนั้นกรอกรายละเอียดบัญชีผใู ้ ช้ใหม่ (New Account) ดังนี้ / Enter the details as below.
6.1 ชื่อ (Name) : กรอกชื่อของท่านหรื อชื่อองค์กร ซึ่งจะปรากฏเป็ นชื่อผูส้ ่ง / Enter your name or your company name.
6.2 อีเมล์ (Address) : กรอกอีเมล์ของท่าน / Enter your email address.
6.3 รหัสผ่าน (Password) : กรอกรหัสผ่านอีเมล์ / Enter your password.
6.4 คาอธิบาย (Description) : กรอกคาอธิบายโดยย่อ / Enter description
6.5 กดปุ่ ม ถัดไป (Next) : Click Next.

7. เลือกประเภทการใช้งานอีเมล์เป็ น "POP" / Select email type to “POP”.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at webservice@expressdata.co.th
For immediate assistance, please call Webservice Support at 076-304090 Ext. 31-32.
Facebook:: https://www.facebook.com/expressdata

How to set up email on IPhone

8. ที่หวั ข้อ เซิฟเวอร์เมล์ขาเข้า (Incoming Mail Server) ให้ต้ งั ค่าดังนี้
8.1 ชื่อเครื่ อง (Host Name) : mail.domainname.com เช่น โดเมนเนมชื่อ expressdata.co.th ค่า Incoming ก็จะเป็ น
mail.expressdata.co.th เป็ นต้น
8.2 ชื่อผูใ้ ช้ (User Name) : กรอกอีเมล์ของท่าน
8.3 รหัสผ่าน (Password) : กรอกรหัสผ่านของอีเมล์
ที่หวั ข้อ เซิฟเวอร์เมล์ขาออก (Outgoing Mail Server) ให้ต้งั ค่าที่หวั ข้อ "ชื่อเครื่ อง" (Host Name) เป็ น
mail.domainname.com เช่น โดเมนเนมชื่อ expressdata.co.th ค่า Outgoing ก็จะเป็ น mail.expressdata.co.th เป็ นต้น จากนั้น
ใส่ username และ password ของแอคเคาท์เหมือนในข้อ 8.1. และ 8.3 และคลิก บันทึก (Save)
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10. รอระบบทาการยืนยัน (Verifying) หากแสดง Pop Up "ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ SSL คุณต้องการลองตั้งค่าบัญชีผใู ้ ช้
โดยไม่ใช้ SSL หรื อไม่" ให้เลือก "ใช่"
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ในการตังค่
้ า Incoming สาหรับรับอีเมลของแอคเคาท์อีเมล Pop mail ในโปรแกรม Mail บน iPhone นัน้ สามารถตังได้
้
แบบ IMAP และ POP3 ค่ะ แต่มีความแตกต่างกันคือ

การตังค่
้ า incoming แบบ IMAP จะเป็ นการแสดงผลอีเมลจากเซิฟเวอร์ เมล์ในโปรแกรม Mail บน Iphone แต่ไม่ได้ ดงึ
อีเมลเหล่านันลงมาเก็
้
บใน iPhone โดยตรง ทาให้ อีเมลต้ นฉบับยังคงอยูบ่ นเซิร์ฟเวอร์ วิธีนี ้จึงทาให้ สามารถเข้ าถึงอีเมล
แอคเคาท์เดียวกันจากคอมพิวเตอร์ หลาย เครื่ องพร้ อมกันได้ แต่วธิ ีนี ้มีข้อจากัดการใช้ งานที่ขึ ้นอยูก่ บั ความเร็วของ
สัญญาณอินเตอร์ เนท ที่เชื่อมต่อเป็ นหลักด้ วยค่ะ เพราะต้ องเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตตลอดเวลาในการแสดงผลอีเมลค่ะ
หากอินเทอร์ เน็ตช้ า หรื ออีเมลบนเซิฟเวอร์ เมล์จานวนมาก หรื อมีอเี มลขนาดใหญ่ก็อาจทาให้ ไม่สามารถแสดงผลอีเมล์บน
โปรแกรม Mail ได้ คะ่
การตังค่
้ า Incoming แบบ Pop นัน้ เหมาะสมกับการใช้ งานอีเมล 1 แอคเคาท์ตอ่ การตังค่
้ าบนโปรแกรม Mail หรื อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพียง 1 เครื่ อง (เครื่ องใดเครื่ องหนึง่ เท่านัน)
้ เพราะการทางานของ Pop จะทาการดึงอีเมลออกจากเซิฟ
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เวอร์ เมล์ลงมาเก็บใน iPhone หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยตรง การตังค่
้ าแบบ Pop จะมีความรวดเร็ วเมื่อเปิ ดอ่านอีเมล
ฉบับเก่าๆที่ถกู ดาวน์โหลดเก็บไว้ ใน

iPhone หรื อคอมพิวเตอร์ แล้ ว

แต่ไม่รองรับการใช้ งานรับส่งอีเมลที่ตงแอคเคาท์
ั้

เดียวกันพร้ อมๆกันจาก คอมพิวเตอร์ หลายๆเครื่ อง หรื อระหว่างคอมพิวเตอร์ และ iPhone ค่ะ ดังนันจึ
้ งต้ องเลือกวิธีการตัง้
ค่าตามการใช้ งาน คือ หากแอคเคาท์อีเมลของท่านมีการตังค่
้ าไว้ ในโปรแกรมรับส่งอีเมลบนเครื่ อง คอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก
แล้ ว ควรจะตังค่
้ าอีเมลบน iPhone เป็ นแบบ IMAP ค่ะ แต่ หากต้ องการใช้ งานอีเมลผ่าน iPhone เป็ นหลักก็สามารถตัง้
ค่า incoming เป็ นแบบ Pop ค่ะ
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