
How to set up email on IPhone 

 

 
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 

1. เปิด iPhone หรือ iPad เลือกเมนู ตั้งค่า (Setting) / Open iPhone or iPad, Select the menu “Setting”.  
 

 
 
2. คลิกเลือกเมนู "Mail" / Click on menu “Mail, Contacts, Calendars”.  
 

 



How to set up email on IPhone 

 

 
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 

3. เขา้สู่หนา้ตั้งค่า Mail ใหค้ลิกเลือก "เพ่ิมบญัชีผูใ้ช.้.." (Add Account...) / On Mail, Contacts, Calendars screen, click “Add 
Account”.  
 

 
 
4. คลิกเลือก "อ่ืนๆ" (Other) / Click “Other”.  
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5. จากนั้นเลือก "เพ่ิมบญัชี Mail" (Add Mail Account) / Then select “Add Mail Account”.  
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6. จากนั้นกรอกรายละเอียดบญัชีผูใ้ชใ้หม่ (New Account) ดงัน้ี / Enter the details as below.  
6.1 ช่ือ (Name) : กรอกช่ือของท่านหรือช่ือองคก์ร ซ่ึงจะปรากฏเป็นช่ือผูส่้ง / Enter your name or your company name.  
6.2 อีเมล ์(Address) : กรอกอีเมลข์องท่าน / Enter your email address.  
6.3 รหสัผา่น (Password) : กรอกรหสัผา่นอีเมล ์/ Enter your password.  
6.4 ค าอธิบาย (Description) : กรอกค าอธิบายโดยยอ่ / Enter description  
6.5 กดปุ่ม ถดัไป (Next) : Click Next.  

 
 
7. เลือกประเภทการใชง้านอีเมลเ์ป็น "POP" / Select email type to “POP”.  
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8. ท่ีหวัขอ้ เซิฟเวอร์เมลข์าเขา้ (Incoming Mail Server) ใหต้ั้งค่าดงัน้ี  
8.1 ช่ือเคร่ือง (Host Name) : mail.domainname.com เช่น โดเมนเนมช่ือ expressdata.co.th ค่า Incoming ก็จะเป็น 
mail.expressdata.co.th เป็นตน้  
8.2 ช่ือผูใ้ช ้(User Name) : กรอกอีเมลข์องท่าน  
8.3 รหสัผา่น (Password) : กรอกรหสัผา่นของอีเมล ์ 
ท่ีหวัขอ้ เซิฟเวอร์เมลข์าออก (Outgoing Mail Server) ใหต้ั้งค่าท่ีหวัขอ้ "ช่ือเคร่ือง" (Host Name) เป็น 
mail.domainname.com เช่น โดเมนเนมช่ือ expressdata.co.th ค่า Outgoing ก็จะเป็น mail.expressdata.co.th เป็นตน้ จากนั้น
ใส่ username และ password ของแอคเคาทเ์หมือนในขอ้ 8.1. และ 8.3 และคลิก บนัทึก (Save)  
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10. รอระบบท าการยนืยนั (Verifying) หากแสดง Pop Up "ไม่สามารถเช่ือมต่อโดยใช ้SSL คุณตอ้งการลองตั้งค่าบญัชีผูใ้ช้
โดยไม่ใช ้SSL หรือไม่" ใหเ้ลือก "ใช่"  
 



How to set up email on IPhone 

 

 
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 

 
ในการตัง้คา่ Incoming ส าหรับรับอีเมลของแอคเคาท์อีเมล Pop mail  ในโปรแกรม Mail บน iPhone นัน้ สามารถตัง้ได้

แบบ IMAP และ POP3 คะ่  แตม่ีความแตกตา่งกนัคือ  

  

การตัง้คา่ incoming แบบ IMAP  จะเป็นการแสดงผลอีเมลจากเซิฟเวอร์เมล์ในโปรแกรม Mail บน Iphone  แตไ่มไ่ด้ดงึ

อีเมลเหลา่นัน้ลงมาเก็บใน iPhone โดยตรง  ท าให้อีเมลต้นฉบบัยงัคงอยูบ่นเซิร์ฟเวอร์  วิธีนีจ้งึท าให้สามารถเข้าถงึอีเมล

แอคเคาท์เดียวกนัจากคอมพิวเตอร์หลาย เคร่ืองพร้อมกนัได้  แตว่ธีินีม้ีข้อจ ากดัการใช้งานท่ีขึน้อยูก่บัความเร็วของ

สญัญาณอินเตอร์เนท ท่ีเช่ือมตอ่เป็นหลกัด้วยคะ่  เพราะต้องเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาในการแสดงผลอีเมลคะ่  

หากอินเทอร์เน็ตช้า หรืออีเมลบนเซิฟเวอร์เมล์จ านวนมาก  หรือมีอเีมลขนาดใหญ่ก็อาจท าให้ไมส่ามารถแสดงผลอีเมล์บน

โปรแกรม Mail ได้คะ่   

การตัง้คา่ Incoming แบบ Pop นัน้  เหมาะสมกบัการใช้งานอีเมล 1 แอคเคาท์ตอ่การตัง้คา่บนโปรแกรม Mail  หรือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียง 1 เคร่ือง (เคร่ืองใดเคร่ืองหนึง่เทา่นัน้)  เพราะการท างานของ Pop จะท าการดงึอเีมลออกจากเซิฟ
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เวอร์เมล์ลงมาเก็บใน iPhone  หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรง การตัง้คา่แบบ Pop  จะมีความรวดเร็วเมื่อเปิดอา่นอีเมล

ฉบบัเก่าๆที่ถกูดาวน์โหลดเก็บไว้ใน  iPhone หรือคอมพิวเตอร์แล้ว  แตไ่มร่องรับการใช้งานรับสง่อเีมลท่ีตัง้แอคเคาท์

เดียวกนัพร้อมๆกนัจาก คอมพวิเตอร์หลายๆเคร่ือง หรือระหวา่งคอมพิวเตอร์และ iPhone คะ่ ดงันัน้จึงต้องเลอืกวิธีการตัง้

คา่ตามการใช้งาน คือ  หากแอคเคาท์อีเมลของทา่นมีการตัง้คา่ไว้ในโปรแกรมรับสง่อีเมลบนเคร่ือง คอมพิวเตอร์เป็นหลกั

แล้ว ควรจะตัง้คา่อเีมลบน iPhone เป็นแบบ IMAP คะ่ แต ่ หากต้องการใช้งานอีเมลผา่น iPhone เป็นหลกัก็สามารถตัง้

คา่ incoming  เป็นแบบ Pop คะ่ 


