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ส าหรับ iPhone/iPad 
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คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๑ 

ปัจจุบันอปุกรณ์สื่อสารพกพาได้เข้ามามบีทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการใช้งานระบบ
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านหรือเขียนอีเมลได้ทกุที่ทกุเวลาที่สามารถ
เช่ือมต่อกบัเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถตดิต้ังอีเมลใน iPhone/iPad ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัตกิาร iOS ได้ดังต่อไปนี้ 

๑. ด ำเนนิกำรตั้งค่ำกำรใช้งำนอีเมลกอ่น โดยกำรคลกิที่ Settings หรือ ตัง้ค่ำ ดังภำพ 

 
รูปที่ ๑ แสดงภาพหน้าจอหลักทีม่ีปุ่ม Setting (ข้ันตอนที่ ๑) 

  

คลิกท่ี Settings หรือ ตั้งค่ำ 



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๒ 

๒. เลือกเมนู “Mail, Contacts, Calendars” ส ำหรบั iOS  version เก่ำ หรอืเมนู 
“Accounts & Passwords” ส ำหรับ iOS version ล่ำสุด ดังภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลกิปุ่ม Setting แล้วเลอืกเมนเูพื่อติดตั้งอเีมล 
ส าหรับ iOS เวอร์ช่ันเก่า (ซ้าย) หรอืส าหรบั iOS เวอร์ช่ันล่าสุด (ขวา)  (ข้ันตอนที่ ๒) 

 

๓. เลือกเมนู “Add Account” เพื่อเพิ่มรำยละเอียดอเีมลใหม่ของผู้ใช้ ดังภำพ 

 
รูปที่ ๓ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลกิปุ่ม Mail, Contacts, Calendars  

หรือ Accounts & Passwords แล้วใหเ้ลือกเมนูถัดไปคือ Add Account (ข้ันตอนที่ ๓) 
  

คลิกท่ีเมนู  
“Mail, Contacts, 

Calendars” ส ำหรับ 
iOS เวอร์ชั่นเก่ำ 

คลิกท่ีเมนู  
“Add Account” 

คลิกท่ีเมนู  
“Accounts & Passwords” 
ส ำหรับ iOS เวอร์ชั่นล่ำสุด 



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๓ 

๔. เลือกเมนู “Other” เพือ่ตดิตั้งอเีมลส ำนกังำนปรมำณูเพื่อสนัต ิดังภำพ 

 
รูปที่ ๔ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลกิปุ่ม Add Account 

แล้วให้เลือกเมนูถัดไปคือ Other (ข้ันตอนที่ ๔) 

 

๕. เลือกเมนู “Add Mail Account” เพือ่เพิ่มรำยละเอียดอีเมลใหม่ของผู้ใช้ ดังภำพ 

 
รูปที่ ๕ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลกิปุ่ม Other 

แล้วให้เลือกเมนูถัดไปคือ Add Mail Account (ข้ันตอนที่ ๕) 

 
  

คลิกท่ีเมนู  
“Other” 

คลิกท่ีเมนู  
“Add Mail Account” 



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๔ 

๖. กรอกรำยละเอียดอีเมลใหม่ ดังภำพ เม่ือกรอกเรียบร้อยแล้วใหค้ลิก Next 
 

 
รูปที่ ๖ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลกิปุ่ม Add Mail Account 

โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วให้เลอืกเมนูถัดไปคือ Next (ข้ันตอนที่ ๖) 

 

๗. เลือกแถบ “IMAP” จำกนัน้เพิ่มรำยละเอียดในส่วนของ Incoming/Outgoing 
Mail Server ดังต่อไปนี ้เม่ือกรอกเรียบรอ้ยแล้วใหค้ลกิ Next 

ข้อมูลเบื้องต้นส าหรบัใช้ในการกรอกรายละเอียด 
- Hostname  

- ส าหรับ Incoming Mail Server ให้กรอกค่าเป็น 
“incoming.mail.go.th” 

- ส าหรับ Outgoing Mail Server ให้กรอกค่าเป็น 
“outgoing.mail.go.th” 

- Username ให้กรอกช่ือทีร่วมถึง @ ด้วย เช่น 
“somchai.s@oap.go.th” 

- Password ให้กรอกรหสัใช้งานของผู้ใช้งาน Mail Go Thai 
 
โดยมีรายละเอียดการกรอกข้อมูลดงัภาพต่อไปนี ้

 

กรอกรำยชื่อท่ีต้องกำรให้แสดงผลแทนอีเมล 
กรอก Username/Password ของผู้ใช้ 

เช่น somchai.s@oap.go.th 
กรอกรำยละเอียดหรือชื่อเรียกแทนอีเมล  

เช่น OAP Mail หรือ Mai Go Thai เป็นต้น 

คลิก Next เมื่อกรอก
ข้อมูลครบถ้วน 



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๕ 

 
รูปที่ ๗ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลกิแถบ IMAP 

โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วให้เลอืกเมนูถัดไปคือ Next (ข้ันตอนที่ ๗) 
   

๘. หลังจำกคลกิ “Next” แล้วระบบจะด ำเนนิกำรตรวจสอบรำยช่ืออกีครั้ง และใน
บำงกรณอีำจจะปรำกฏกล่องข้อควำมดังภำพ ใหค้ลิก “No” เพือ่ด ำเนนิกำรตอ่ 

 
รูปที่ ๘ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลกิ Next 

และมีกล่องข้อความปรากฏ แล้วใหเ้ลอืกเมนูถัดไปคือ No (ข้ันตอนที่ ๘) 
  

กรอก incoming.mail.go.th 

 

คลิกเลือกแถบ IMAP 
เป็นอันดับแรก 

กรอก Username ของผู้ใช้ เช่น somchai.s@oap.go.th 
แล้วตำมด้วย Password 

 

 กรอก outgoing.mail.go.th 

 

คลิก Next เมื่อกรอก
ข้อมูลครบถ้วน 

 
กรอกรำยละเอียดหรือชื่อเรียกแทนอีเมล  

เช่น OAP Mail หรือ Mai Go Thai เป็นต้น 

 

กรอก Email ของผู้ใช้ เช่น somchai.s@oap.go.th 

 

กรอก Username ของผู้ใช้ เช่น somchai.s@oap.go.th  
แล้วตำมด้วย Password 

 

 

กรอกรำยชื่อท่ีต้องกำรให้แสดงผลแทนอีเมล 

 

คลิก “No” 

 



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๖ 

๙. เม่ือด ำเนินกำรตดิตั้งอีเมลใน iPhone/iPad เรียบรอ้ย ให้ตรวจสอบกำรท ำงำนของ
อีเมลในเครื่องโดยกำรออกไปยังหน้ำจอหลกัแล้วคลกิเลอืก application “Mail” 
ดังภำพ 

 
รูปที่ ๙ แสดงภาพหน้าจอหลัก จากนั้นให้คลิก “Mail” เพื่อตรวจสอบการท างาน (ข้ันตอนที่ ๙) 

 

๑๐. เม่ือด ำเนินกำรตดิตั้งอีเมลใน iPhone/iPad เรียบรอ้ย ระบบจะแสดง
รำยละเอียดชือ่อเีมลที่ได้สร้ำงขึ้นมำใหม่ ดังภำพ จำกนัน้ให้คลกิเลือกแต่ละอีเมล 
เพือ่ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบ 

 
รูปที่ ๑๐ แสดงภาพหน้าจอหลัก จากนั้นให้คลิก “OAP Mail”  
เพื่อตรวจสอบการท างานของอีเมลที่ได้ติดตั้ง (ข้ันตอนที่ ๑๐) 

คลิกท่ี Mail 

ระบบแสดงอีเมลท่ี
สร้ำงข้ึนมำใหม่

จำกนั้น คลิกท่ีอีเมล
เพื่อตรวจสอบกำร

ท ำงำน 



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๗ 

๑๑.  เม่ือคลิกเลือกอเีมลที่ตอ้งกำรแล้ว ถ้ำระบบตดิตั้งได้อย่ำงถูกตอ้ง จะแสดง
จ ำนวนอีเมลขึ้นในระบบดงัภำพ เปน็อนัเสร็จสิ้นขัน้ตอนกำรตดิตั้งอีเมลของ
ส ำนักงำนฯใน iPhone/iPad 
 

 
รูปที่ ๑๑ แสดงภาพหน้าจอหลักของอีเมลที่ได้ติดตั้งเรียบร้อย (ข้ันตอนที่ ๑๑) 

  



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๘ 

ส ำหรับในกรณีทีเ่กดิปัญหำไม่สำมำรถเปิดดูอเีมลทีต่ิดตั้งขึ้นมำใหม่ได้ ใหผู้้ใช้งำนตรวจสอบ
กำรรำยละเอยีดในกำรตดิตั้งเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

 
๑. โดยกำรคลิกท่ี Settings หรือ ต้ังค่ำ ดังภำพ 

 
รูปที่ ๑๒ แสดงภาพหน้าจอหลักทีม่ีปุ่ม Setting 

  

คลิกท่ี Settings หรือ ตั้งค่ำ 



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๙ 

๒. เลือกเมนู “Mail, Contacts, Calendars” ส ำหรับ iOS  version เก่ำ หรือเมนู 
“Accounts & Passwords” ส ำหรับ iOS version ล่ำสดุ ดังภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๓ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลกิปุ่ม Setting  
แล้วเลือกเมนูเพื่อแก้ไขรายละเอียดการติดตั้งอเีมล 

 

๓. จำกน้ันให้คลิกท่ีชื่อ Account เพ่ือท ำกำรแก้ไขรำยละเอียดกำรติดตั้งของอีเมลท่ีได้สร้ำงไว้
ก่อนหน้ำน้ี 

 
รูปที่ ๑๔ แสดงภาพหน้าจอหลัก จากนั้นให้เลือกช่ือ account  

เพื่อปรับแตง่ข้อมลู (ข้ันตอนที่ ๙) 
  

คลิกท่ีช่ือ 
Account เพื่อ

ปรับแต่งค่ำใช้งำน 
somchai.s@oap.go.th 

คลิกท่ีเมนู  
“Mail, Contacts, 

Calendars” ส ำหรับ 
iOS เวอร์ชั่นเก่ำ 

คลิกท่ีเมนู  
“Accounts & Passwords” 
ส ำหรับ iOS เวอร์ชั่นล่ำสุด 



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๑๐ 

๔. เมื่อคลิกท่ีชื่อ Account แล้วระบบจะแสดงผลรำยละเอียดท้ังหมดของอีเมลท่ีได้สร้ำงขึ้น 
จำกน้ันให้คลิกเลือก “Advance” ดังภำพ 

 
รูปที่ ๑๕ แสดงภาพหน้าจอหลัก ของ account ตัวอย่างที่กรอกไปแล้วเบือ้งต้น 

แล้วให้เลือกเมนูถัดไปคือ Advance 

๕. หลักจำกท่ีคลิก Advance แล้วระบบจะแสดงผลรำยละเอียดเพ่ิมเติมของอีเมลท่ีได้สรำ้งขึ้น 
จำกน้ันเลื่อนไปยังแถบ “Server Port” ของ Incoming Settings โดยกำรแก้ไขข้อมูล 
Server Port เป็น 993  

 
รูปที่ ๑๖ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลกิ Advance โดยแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

 

 
Somchai Smith 

Mail Go Thai 
somchai.s@oap.go.th 

 incoming.mail.go.th 

somchai.s@oap.go.th 

****** 

outgoing.mail.go.th 

คลิกเลือก 
“Advance” 

กรอก เป็น 993 

 



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๑๑ 

๖. กลับไปยังหน้ำจอสรุปรำยละเอียดของอีเมลอีกครั้ง โดยคลิกท่ี “Account” ดังภำพ 

 
รูปที่ ๑๗ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลกิ Account  

 

๗. หลังจำกท่ีคลิก Account ระบบจะแสดงผลหน้ำท่ีมีรำยละเอียดโดยสรุปอีกครั้ง ดังภำพ 
จำกน้ันให้คลิกเลือก “Outgoing Mail Server” ท่ีแถบ SMTP 
 

 
รูปที่ ๑๘ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลกิ Account  

จากนั้นให้คลิกเลือก “Outgoing Mail Server” ที่แถบ SMTP 

 

คลิกเลือก 
“Account” 

 
Somchai Smith 

Mail Go Thai 
somchai.s@oap.go.th 

 incoming.mail.go.th 

somchai.s@oap.go.th 

****** 

outgoing.mail.go.th 

คลิกเลือกแถบ 
“SMTP” 



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๑๒ 

๘. หลักจำกคลิกเลือก “Outgoing Mail Server” ท่ีแถบ SMTP แล้ว ระบบจะแสดงผล ดัง
ภำพ จำกน้ันคลิกเลือก Primary Server ของระบบเพ่ือท ำกำรแก้ไขรำยละเอียด ดังภำพ 

 
รูปที่ ๑๙ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลกิ “Outgoing Mail Server” ที่แถบ SMTP  

จากนั้นใหเ้ลือก “Primary Server” 

 

๙. หลังจำกเลือก “Primary Server” แล้วระบบจะแสดงรำยละเอียดของ Outgoing Mail 
Server ของระบบอีเมลท่ีเรำต้องกำรจะแก้ไข ดังภำพ จำกน้ันให้คลิกเลือก “Server Port” 
โดยกำรแก้ไข Server Port เป็น 465 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยให้คลิก “Done” 

 
รูปที่ ๒๐ แสดงภาพหน้าจอหลักโดยแก้ไขข้อมลูให้ถูกต้อง 

จากนั้นให้คลิก “Done” เมื่อแก้ไขเรียบร้อย 
  

คลิกเลือก 
“Primary 
Server” 

แก้ไข 

Server Port เป็น 465 

 

outgoing.mail.go.th 

outgoing.mail.go.th 

คลิก “Done”เมื่อแก้ไข
เรียบร้อย 

 



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๑๓ 

๑๐. จำกน้ันตรวจสอบกำรท ำงำนของอีเมลในเครื่องอีกครั้ง โดยกำรออกไปยังหน้ำจอหลักแล้ว
คลิกเลือก application “Mail” ดังภำพ 

 
รูปที่ ๒๑ แสดงภาพหน้าจอหลัก จากนั้นให้คลิก “Mail” เพือ่ตรวจสอบการท างาน 

 

๑๑. คลิกเลือกชื่ออีเมลท่ีได้สร้ำงขึ้นมำใหม่อีกครั้ง ดังภำพ 

 
รูปที่ ๒๒ แสดงภาพหน้าจอหลัก จากนั้นให้คลิก “OAP Mail”  

เพื่อตรวจสอบการท างานของอีเมลที่ได้ติดตั้งอีกครัง้ 

 
 

คลิกท่ี Mail 

คลิกท่ีอีเมลท่ีสร้ำง
ข้ึนมำใหม่เพื่อ

ตรวจสอบกำรท ำงำน 



คู่มือการติดตั้งอีเมลส าหรับเครื่อง iPhone/iPad 
๑๔ 

๑๒. เมื่อคลิกเลือกอีเมลท่ีต้องกำรแล้ว ถ้ำระบบติดตั้งได้อย่ำงถูกต้อง จะแสดงจ ำนวนอีเมลขึ้นใน
ระบบดังภำพ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนกำรติดตั้งอีเมลของส ำนักงำนฯ ใน iPhone/iPad 
 

 
รูปที่ ๒๓ แสดงภาพหน้าจอหลักของอีเมลที่ได้ติดตั้งเรียบร้อย 

 


