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คำ นำ 

	 iPad	 เป็นอุปกรณ์แท็บ- 
เล็ตพีซีพกพาที่ได้รับความนิยม 
และเป็นกระแสทำาให้เกิดอุปกรณ์ 
แท็บเล็ตต่างๆ หลากหลายค่าย
ออกมามากมาย มีทั้ งแท็บเล็ต 
ร ะบบปฏิ บั ติ ก า ร And r o i d ,	
BlackBerry,	 WebOS	 เป็นต้น	
ด้วยความสามารถที่ตอบสนอง
การทำางานทั้งเรื่องความบันเทิง,	 ดู

หนัง, ฟังเพลง, เล่นเกม,	การ
ทำางานเอกสารหรืองานนำา
เสนอ, เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
บุกโลกโซเชี่ยวมีเดียอย่าง	
facebook,	twitter	ซึ่งก็สามารถทำาได้หมด	หรือใครเป็นหนอนหนังสือก็มีอีบุ๊กให้อ่านมากมาย

	 ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาเป็นความสามารถโดยรวม	ที่พอมีใครถามถึงว่า	 iPad	ทำาอะไรได้บ้าง!	ก็
จะพูดให้เห็นภาพกว้าง	 แต่ในตัวเครื่อง	 iPad	 นั้นยังมีแอปให้เลือกดาวน์โหลดมาติดตั้งมากมาย	พร้อม
กับความสามารถอื่นๆอีก	ที่คงจะสาธยายในหน้านี้คงจะไม่หมด	อย่างไรแล้วผู้อ่านลองเปิดหนังสือเล่มนี้
ดู	แน่นอนว่าคุณผู้อ่านจะใช้งาน	iPad	ได้เต็มประสิทธิภาพและสมกับราคาที่ซื้อมาแน่นอน
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สารบัญ iPad 2
               1•เริ่มแรกรู้จัก iPad 2 
ผมเองไม่เคยมีโอกาสได้ไปสัมผัสบรรยากาศการจองผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลเลยแม้แต่ชิ้นเดียว รอซื้อตอน
หลังก็ได้ แต่คราวนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ไปร่วมเก็บบรรยากาศการเปิดขายผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตในนาม iPad 
2 วันแรก ผู้คนหลั่งไหลไม่รู้มาจากไหน ยืนต่อแถวเข้าคิวรอบัตรคิวยาวเหยียดจนใครๆ ที่เดินผ่านไปผ่าน
มา เข้ามาสอบถามว่ามายืนรออะไรกัน! อ๋อ…มาซื้อ iPad 2 ครับ
   เริ่มแรกรู้จักกับ iPad 2       1
   iPad 2 กับแท็บเล็ตพีซีตัวอื่นๆ       3
   ทำ�ไมกระแสของ iPad ถึงได้รับคว�มนิยม?    3
   iPad 2 มีให้เลือกกี่รุ่น และแตกต�่งกันอย�่งไร    4
   เทคโนโลยีใน iPad 2        4  
   ขั้นตอนก�รซื้อเครื่องและตรวจสอบสินค้�      6
   อุปกรณ์ต่�งๆ ที่มีในกล่อง iPad 2     6 
   อุปกรณ์เสริม        7
   ข้อแนะนำ�หลังจ�กก�รซื้อเครื่อง      8
   สิ่งที่จำ�เป็นในก�รใช้ง�น iPad 2     8 

           2•การใช้งานพื้นฐาน iPad 2   
เมื่อได้เป็นเจ้าของ iPad 2 แล้ว คราวนี้ก็มาทำาความรู้จักกับส่วนต่างๆ ปุ่มกด อุปกรณ์รอบข้าง พร้อม
การใช้งานขั้นพื้นฐาน การสัมผัสบนหน้าเพื่อควบคุมการทำางานให้ออกมาตามความต้องการ ซึ่งก็จะทำาให้
ผู้ใช้งานรู้จักกับอุปกรณ์นี้มากขึ้น
   สำ�รวจตัวเครื่องมีอะไรอยู่ตรงไหน?    9
   •ด้�นหน�้       10
   •ด้�นหลัง       11
   •ก�รเปิดเครื่อง•ปิดเครื่อง•ก�รล็อกหน�้จอ    12
   •ยกเลิกก�รล็อกหน�้จอ      12
   •ก�รปรับระดับเสียง      12 
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   สัญลักษณ์และไอคอนบนหน�้จอ iPad 2    12
   •สัญลักษณ์แสดงสถ�นะ      12 
   •ไอคอนแอปบนหน�้จอ      13
   ก�รดูในแนวตั้งหรือแนวนอน     14
   ล็อกหน้�จอต�มแนวตั้งหรือแนวนอน    14
   ก�รควบคุมมัลติทัชสกรีน     15 
   ก�รซูมแบบขย�ยหน�้จอทั้งหมด     16
   ก�รเพิ่มแป้นคีย์บอร์ดภ�ษ�ไทย     17
   ก�รลบแป้นคีย์บอร์ด      18
   เปลี่ยนภ�ษ�ในหน�้อินเทอร์เฟซ     19
   ค้นห�ข้อมูลกับ Spotlight พร้อมก�รใช้ง�นแป้นพิมพ์         20
 •ค้นห�ข้อมูลใหม่พร้อมทดลองพิมพ์ภ�ษ�ไทยและตัวเลข  21
 •ลบ•เว้นวรรค•ซ่อน-แสดงคีย์บอร์ด     22
   ค้นห�ข้อมูลจ�กเว็บหรือ Wikipedia    22
   ก�รคัดลอกข้อคว�ม      23
   ก�รว�งข้อคว�ม      24 
   ก�รเลือก•เลือกทั้งหมด•ตัดและแทนที่     24
   ก�รเรียกใช้ง�นแอป      25
   ก�รออกจ�กแอปชั่วคร�ว     25
   ก�รกระโดดไปยังแอปอื่น     25
   ปิดแอปที่เปิดค้�งเอ�ไว้      26
   ก�รช�ร์จแบตเตอร์รี่      27

          3•ปรับแต่งหน้าตา iPad 2 
หลังจากใช้งานไปซักพัก ก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการปรับแต่งการใช้งานทั้งวอลเปเปอร์ ปรับความ
สว่างหน้าจอ เสียงแจ้งเตือนต่างๆ การย้ายไอคอน สร้างกลุ่มไอคอน ตลอดจนการเชื่อมต่อ iPad 2 เข้า
กับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นทาง Wi-Fi หรือระบบเครือข่าย 3G
   ดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง      30
   กำ�หนดและยกเลิกก�รแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่   31
   ปรับระดับเสียงโทรและเสียงเตือน     31
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   ปรับเปลี่ยนเสียงเรียกเข�้พร้อมกำ�หนดเสียงอื่นๆ   32
   ตั้งเวล�ก�รล็อกหน้�จออัตโนมัติ     33
   ตั้งล็อกรหัสผ่�นหน�้จอ      34
   ก�รล็อกและปลดล็อกปก iPad 2     36  
   ก�รจำ�กัดก�รใช้ง�น      36
   กำ�หนดก�รใช้ปุ่มด้�นข้�ง     37
   ตั้งค่�วันที่และเวล�      38
   พูดข้อคว�มอัตโนมัติ      39
   ก�รรีเซ็ตเครื่อง      41
   ปรับคว�มสว�่งหน�้จอ      42
   ก�รปรับเปลี่ยนวอลล์เปเปอร ์     42
   ก�รใส่รูปของเร�บนหน้�จอ     44
   กำ�หนดค่�ก�รแสดงกรอบรูปภ�พ     45
   ปรับแต่งไอคอนบนหน�้จอ iPad 2    47
 •ย้�ยไอคอนบนหน้�จอ      47
 •สร้�งกลุ่มแอปที่โปรดปร�น     48
 •ก�รลบแอปบ�งอันทิ้งไป      50
   ก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ�่น Wi-Fi    51 
 •ทดสอบก�รเข้�ใช้ง�นอินเทอร์เน็ต     52
   ก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ�่น 3G     53
 •ก�รใส่ไมโครซิมให้กับ iPad 2     53  
 •ก�รกำ�หนดค�่ใน iPad 2      53

      4•การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อโหลดข้อมูล 
การติดต่อกันระหว่างเครื่อง iPad 2 กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ต้องมีตัวกลางเข้ามาช่วย นั่นก็คือ
โปรแกรม iTune ซึ่งจะมาทำาหน้าที่ในการโอนย้ายทุกๆอย่างที่ผู้ใช้งานต้องการนำาไปใช้งานบนเครื่อง 
iPad ทั้งภาพยนตร์สุดโปรด หรือแนวเพลงอินดี้ที่บอกถึงตัวตนของเรา
   ก�รติดตั้งโปรแกรม iTunes     56
   แนะนำ�หน้�ต่�ง iTunes      58
   ปรับแต่ง โยกย�้ยแอปต�มต้องก�ร    59
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   ก�รโอนย�้ยไฟล์เพลง      60
   •ก�รตรวจสอบไฟล์เพลง      61
   ก�รโอนย�้ยไฟล์ภ�พยนตร์     62
   •ตรวจสอบไฟล์ภ�พยนตร์      62
   ก�รโอนย�้ยไฟล์รูปภ�พจ�กเครื่องไปไว้บน iPad   62
   •ตรวจสอบไฟล์รูปภ�พ      63

        5•App Store แหล่งแอปมากมาย 
แอปที่ติดมากับเครื่องนั้นเป็นแอปที่จำาเป็น ส่วนแอปที่มีอีกมากมายนั้น ผู้ใช้งานจะต้องไปดาวน์โหลดมา
ติดตั้งเอง ซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลายหมวดมาก ทั้งเกม บันเทิง ดนตรี และอีกเพียบ มีให้เลือกทั้งแอป
ฟรี แอปที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะติดตั้งแอปลงไปได้มากน้อยเท่าใด ต้องคำานึงถึงขนาดความจุของเครื่อง
ด้วย
   สำ�รวจแหล่งรวมแอป App Store     66
   ก�รสมัครใช้ง�น App Store ด้วย iTune     66
   ก�รสมัครใช้ง�น App Store ด้วย iPad 2    67
   ติดตั้งแอปผ่�น iTunes      69
   ยกเลิกก�รติดตั้งบน iTunes     70
   ก�รติดตั้งแอปจ�ก iPad 2      71
   ก�รติดตั้งแอปที่เสียค�่ใช้จ่�ย     73
   ก�รลบแอปที่ติดตั้งบน iPad     74

       6•ท่องโลกอินเทอร์เน็ตกับ Safari 
ต้องบอกว่าขาดไม่ได้เลยสำาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพราะเรียกว่าวันไหนไม่ได้เข้าใช้งาน เหมือน
ขาดอะไรไปซักอย่าง ทั้งการค้นหาข้อมูล ดูละครย้อนหลัง อ่านข่าวสารทางด้านไอที และอะไรอีก
มากมาย ด้วยโปรแกรมท่องเว็บที่ชื่อ Safari จะพาคุณท่องไปในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไหลลื่นกว่าใคร
   ก�รเปิดใช้ง�นเบร�เซอร์      76
   ก�รพิมพ์ชื่อเว็บไซต ์      77
   เปิดดูข้อมูลในหน�้เว็บ      77
   กลับไปหน�้ก่อนนี้และไปยังหน�้ถัดไป    78
   ก�รใส่ชื่อเว็บไซต์ใหม่ลงไป     78
   ก�รแตะลิงก์เพื่อเลือกคำ�สั่งต�่งๆ     79
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   ก�รเปิดหน�้ต่�งใหม ่      82
   ก�รปิดหน�้เบร�เซอร์      82
   ก�รค้นห�ข้อมูล      83
   ก�รสร้�งบุ๊กม�ร์ก      84
   สร�้งโฟลเดอร์ในบุ๊กม�ร์ก     85
   เพิ่มลิงก์เว็บไซต์ลงในโฟลเดอร์      86
   เปิดใช้ง�นลิงก์เว็บไซต์ในโฟลเดอร ์    86
   ลบลิงก์หรือโฟลเดอร์ในบุ๊กม�ร์ก     87
   แทรกลิงก์เว็บไซต์ลงไปบนหน�้ Home    87
   ส่งลิงก์หน�้เว็บไปกับอีเมล     88
   ก�รสั่งพิมพ์หน�้เว็บ      88
   ตรวจสอบก�รใช้ง�น      89
   ปรับแต่งค�่ Safari      89

               7•การใช้งานอีเมล   
บางคนซื้อ iPad ไปเพื่อใช้สำาหรับการสั่งสินค้าจากลูกค้า ผ่านทางอีเมล หรือการติดต่อเรื่องงานผ่านทาง
อีเมล ซึ่งการใช้งานบน iPad ก็สามารถทำาได้ง่าย สะดวกทุกที่ทุกเวลา เรียกว่าไม่ขาดการติดต่อสื่อสาร
กันเลยทีเดียว ซึ่งหากใครมีการใช้งานอยู่หลายบัญชีรายชื่อก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสบายๆ
   ก�รเซตค่�อีเมล       92
 •ก�รเซตค�่ที่ Gmail       93
 •ก�รเชตค่�ที่ Yahoo       94 
 •ก�รเชตค่�ที่ Hotmail       95
   ก�รเปิดดูอีเมล       96
   ก�รส่งอีเมล        97
   เปิดดูเอกส�รที่แนบม�       98
   ตอบกลับอีเมล       98
   ส่งต่ออีเมล        99
   ก�รลบอีเมล        100 
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          8•การถ่ายภาพนิ่ง 1-2-3 แชะ  
มาถึงการถ่ายรูปด้วย iPad กันบ้าง ซึ่งเดียวนี้จะทานอาหารก็ถ่ายรูป จะไปเที่ยวก็ถ่ายรูป นัดทาน้ขาว
กับเพื่อนเดินเจอดอกไม้ วิวสวยๆก็ถ่ายรูป อะไรก็น่าถ่ายไปหมด ทั้งกล้องหน้าถ่ายหน้าของเราเอง หรือ
จะใช้กล้องหลังถ่ายวิวก็ได้ตามต้องการ
   ก�รปรับโฟกัสถ่�ยภ�พ      102 
   ก�รซูมรูปภ�พ       103
   ก�รเปิดดูรูปภ�พ       103
   นำ�รูปภ�พม�แสดงเป็นสไลด์โชว์      105
   ก�รลบภ�พ        107
   นำ�ภ�พส่งอีเมล       107 
   ใส่รูปในสมุดร�ยชื่อผู้ติดต่อ      108
   นำ�ภ�พไปทำ�เป็นวอลล์เปเปอร์      109
   ก�รพิมพ์ภ�พ       110 
   กำ�หนดค่�เพิ่มเติม       111 
   สนุกกับรูปภ�พใน Photo Booth     112 

          9•ความสามารถทางด้านวิดีโอ 
หากต้องการจะถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพวีดีโอ ก็ทำาได้ด้วย iPad ของเรา เพื่อบันทึกภาพบรรยากาศ 
ความทรงจำาอันงดงามได้อย่างไม่สะดุดด้วยคุณภาพระดับ HD พร้อมตรวจสอบคลิปวีดีโอ ก่อนส่งต่อให้
เพื่อนผ่านทางอีเมล หรือส่งขึ้น YouTube 
   ก�รบันทึกภ�พวีดีโอ       114
   ดูผลง�นที่ถ�่ยม�       115
   ลบคลิปวีดีโอทิ้งไป       116
   ส่งคลิปวีดีโอไปกับอีเมล      116 
   ส่งคลิปวีดีโอขึ้น YouTube      117

    10•คุยกันแบบเห็นหน้าด้วย Facetime 
ด้วยศักยภาพของกล้องหน้าที่มีใน iPad 2 ทำาให้เราสามารถที่จะโทรศัพท์ไปหาเพื่อนด้วย Facetime ที่
เป็นวีดีโอที่อาศัยการทำางานผ่าน Wi-Fi เพื่อให้เราได้เห็นหน้าฝั่งตรงข้าม(อาจเป็นแฟน เพื่อน หรือ
ครอบครัว) พร้อมกับการพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน 
   ก�รล็อกอินเข�้ใช้ Facetime      120 

ตัวอย่าง



   ก�รสร้�งบัญชีร�ยชื่อเพื่อน      121
   เพิ่มชื่อเพื่อนใน Favorites      123 
   ใส่รูปเพื่อนในบัญชีร�ยชื่อ      124 
   ได้เวล�คุยซะที       125 

       11•ตารางนัดหมายกับ Calendar 
หากต้องการจดบันทึกตารางนัดหมาย พร้อมการแจ้งเตือนเพื่อบอกกล่าวให้เราทราบว่าต้องมีนัดกับ
ลูกค้า นัดกับศูนย์บริการ ต้องไปตรวจสุขภาพหรืออื่นๆ ก็สามารถไปจัดตารางนัดหมายกับภารกิจต่างๆ
ได้ผ่าน Calendar จะได้ไม่ผิดนัด
   ก�รเปิดใช้ง�นปฏิทิน       128
   ก�รแทรกก�รนัดหม�ย       129 
   ก�รนัดหม�ยทั้งวัน       132
   ก�รแก้ไขก�รนัดหม�ย       133
   ก�รลบก�รนัดหม�ย       134 
   ก�รวิวต�ร�งนัดหม�ย       135 
   ก�รค้นห�ต�ร�งนัดหม�ย      136 

        12•สมุดจัดเก็บรายชื่อ Contacts 
การติดต่อกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และคนอื่นๆนั้น ติดต่อกันวันนี้หากไม่ได้จดบันทึกเอาไว้ อาจทำาให้ลืม
ไป ทางที่ดีควรจะทำาการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อทั้งชื่อ เบอร์ติดต่อที่บ้าน ที่ทำางาน อีเมล เป็นต้น เพียงเท่า
นี้เรื่องงานที่ติดต่อเอาไว้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบ
   ใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ       138 
   แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อพร้อมแทรกรูปภ�พ     140 
   ลบข้อมูลบ�งส่วนทิ้ง       141 
   ลบร�ยชื่อผู้ติดต่อ       142 
   ค้นห�ผู้ติดต่อ        143 
   ก�รจัดก�รกับสมุดร�ยชื่อ      143 

         13•จดบันทึกลงไปบน Note 
สำาหรับคนขี้ลืม ลืมโน้น ลืมนี่ ทางออกที่ดีก็คือการเขียนโน้ตติดเอาไว้ ใน iPad 2 จะมีแอปเอาไว้ช่วยผู้ใช้
งานบันทึกโน๊ตสั้นๆ แล้วค่อยไปละเลงเขียนในแบบเต็มรูปแบบอีกครั้ง

ตัวอย่าง
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   ก�รเขียนโน๊ต        146 
   ก�รอ�่นโน๊ต        147 
   เขียนโน๊ตเพิ่มเติม       147 
   ก�รค้นห�โน๊ต       148 
   ก�รลบโน๊ต       148 
   ส่งโน๊ตไปกับอีเมล       149 

         14•การใช้งานแผนที่ด้วย Maps 
คงมีบ้างที่ไปไหนไม่ถูกแล้วไม่รู้จะถามใคร หากคุณพก iPad ด้วยก็สามารถช่วยได้ เพราะในตัว iPad มี
ชิปของระบบ GPS ฝังอยู่ทำาให้ทราบว่าเราอยู่ในตำาแหน่งไหนของโลก แน่นอนว่าเราสามารถใช้ Maps 
เพื่อค้นหาเส้นทาง สถานที่ๆเราจะเดินทางไปได้อย่างสบายๆ
   ค้นห�และดูสถ�นที่       152
   ค้นห�ตำ�แหน่งที่เร�อยู่       154 
   ปักหมุดบอกตำ�แหน่ง       155 
   บุ๊กม�ร์กสถ�นที่เก็บไว้       156 
   ก�รลบข้อมูลในแท็บ Recents      157 
   ลบสถ�นที่ในบุ๊กม�ร์ก       158 
   เลือกวิวแผนที่ในลักษณะต�่งๆ      159 
   ก�รใช้ง�น Street View      160 
   นำ�เส้นท�งด้วย Google Map      161 
   กำ�หนดจุดเริ่มต้นและจุดหม�ย      163 
   ดูสภ�พก�รจร�จร       164 
   ค้นห�ร้�นอ�ห�รพร้อมส่งต่อให้เพื่อน     165 
   แทรกร�ยชื่อผู้ติดต่อลงบนแผนที่     166 

              15•ฟังเพลงบน iPod 
เวลาที่นั่งทำางาน หรือนั่งอยู่ริมระเบียงด้วยบรรยากาศของเสียงนก แสงแดดส่องมาเล็กน้อย 
หากได้ยินเสียงเพลงลอยมากับลมก็คงจะได้บรรยากาศแบบชิวๆ (เอ! หรือจะแอบหลับดีนะ) ก็ทำาให้มี
ชีวิตชีวามากขึ้น ว่าแล้วก็หยิบ iPad มาขยับโยกซ้ายโยกขวากันดีกว่า
   เริ่มต้นฟังเพลง       170 
   ฟังเพลงพร้อมโชว์ปก       171 

ตัวอย่าง



   ค้นห�เพลง        172 
   ฟังเพลงเดิมซ้ำ�       173 
   สร�้งเพลงใน Playlist       173 
   ด�วน์โหลดพอดแคสต์        174 

 16•ชมภาพยนตร์และคลิปวีดีโอที่ YouTube   
เรียกว่าเป็นความบันเทิงเคลื่อนที่ หรือโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ก็ไม่น่าจะผิดอะไร ยิ่งช่วงเวลาที่ต้องเดินทางไป
ไกลๆ หรือนั่งรออะไรนานๆ ก็ไม่ต้องกลัวเบื่ออีกแล้ว หากหยิบ iPad ไปด้วย เพราะนี่แหละคือโรงหนังส่วน
ตัวของฉัน
   ก�รเปิดดูภ�พยนตร์       178 
   ก�รแปลงภ�พยนตร์เพื่อดูบน iPad     179 
   ดูคลิปวีดีโอที่ YouTube      180 
   ค้นห�คลิปวีดีโอ       181 

                 17•เกมเซ็นเตอร์
เกมนั้นหลายๆคนน่าจะชอบเล่นกันทั้งนั้น เพราะมีเกมหลายแนวให้เลือก แต่เล่นเกมคนเดียวจะไปสนุกอะไร 
ต้องเล่นเกมกับเพื่อนอีกซีกโลกหนึ่งซิ! สามารถทำาได้โดยผ่านในส่วนของ Game Center 
   เซ็ตอัปค่�ก่อนเล่น       184 
   ก�รเล่นเกม        185
   ตรวจสอบอันดับก�รเล่นเกม      185 
   เส�ะห�เกมเพิ่มเติม       186 

            18•อ่านหนังสือกับ iBook
หนอนหนังสือเรียกว่าพอเจอร้านหนังสือที่ไหน ต้องตรงปรี่เข้าไปหา แวะเวียน พลิกอ่านเล่มโน้นเล่มนี้ แล้วก็
หอบไป 2-3 เล่มเพื่อจ่ายเงินกับพนักงาน แต่สำาหรับชาว iPad แล้วสามารถนั่งอยู่หน้าจอแล้วสั่งหนังสือมา
อ่านที่บ้านได้เลย โดยการเปิดอ่านบนหน้าจอ iPad
   อ่�นหนังสือกับแอป iBook      188 
   ด�วน์โหลดหนังสือจ�ก iBookstore     188 
   ได้เวล�อ่�นหนังสือ       189 
   ปรับแต่งก�รอ่�นหนังสือ      190 
   จัดหมวดหนังสือ       191 

ตัวอย่าง
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   จัดหนังสือเข้�หมวด       191 
   เปิดดูไฟล์ pdf       192 

      19•สร้างพรีเซนเทชันด้วย Keynote 
การนำาเสนอผลงานให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสนใจ ตกลงเลือกสินค้าเรานั้น ก็ต้องมีการเตรียมเครื่องมือใน
การนำาเสนอด้วย Keynote ที่เราติดตั้งลงไปบน iPad จะช่วยให้เราสามารถสร้างงานเพื่อนำา
เสนอลูกค้า พร้อมพรีเซนได้อย่างง่ายดาย
   ก�รสร�้งก�รนำ�เสนอ       194 
   แก้ไขและแทรกข้อคว�ม      195  
   แทรกสไลด์ใหม่เพิ่มเติม      196
   แทรกรูปภ�พลงในสไลด์      196 
   ลบข้อคว�มหรือรูปภ�พทิ้ง      197
   ก�รตกแต่งข้อคว�ม       197 
   ก�รตกแต่งรูปภ�พ       198
   กำ�หนดแอนิเมชัน       198 
   แสดงผลก�รนำ�เสนอ       199
   บันทึกไฟล์นำ�เสนอ       199 

           20•สร้างเอกสารกับ Pages
ในกรณีที่ต้องการสร้างงานทางด้านเอกสาร เช่น การพิมพ์จดหมายสมัครงาน รายงาน ใบประกาศ การ์ด
อวยพร โปสเตอร์ต่างๆ ก็สามารถจัดการได้ผ่าน iPad ด้วยแอปที่ชื่อว่า Pages ซึ่งถ้าได้เคยใช้งานโปรแกรม
เวิร์ดมาก่อน ก็จะสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้ไม่ยาก
   ก�รสร�้งเอกส�รใหม่       202 
   แก้ไขและพิมพ์ข้อคว�ม      203  
   ปรับแต่งข้อคว�ม       204 
   ก�รเปลี่ยนรูปภ�พ       204 
   ปรับแต่งรูปภ�พ       205 
   แทรกต�ร�งลงในเอกส�ร     206
   แทรกช�ร์ตลงเอกส�ร       206 
   บันทึกไฟล์เอกส�ร       207 
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        21•งานสเปรดชีตกับ Numbers 
งานทางด้านสเปรดชีตก็ไม่หวั่นสามารถอยู่แล้ว ด้วยแอป Numbers ที่จะเข้ามาจัดการกับงานทางด้านนี้ 
ด้วยการใช้งานที่คุ้นๆกันอยู่ทั้ง การแทรกข้อมูลลงตาราง การแทรกรูปภาพ การย้ายตาราง การเพิ่ม การลบ
ชีต เป็นต้น
   ก�รสร�้งสเปรดชีตใหม่       210 
   แก้ไขข้อคว�มในชีต       211
   ลบข้อคว�มในชีต       211 
   แก้ไขข้อมูลในต�ร�ง       211 
   แก้ไขค่�ในกร�ฟ       212 
   เพิ่มแถวและคอลัมน์       213 
  สร�้งชีตใหม่เพิ่มเติม       213 
   แทรกต�ร�งลงชีตใหม่       214 
   ก็อปปี้หรือลบชีต       214 
   บันทึกเอกส�ร       215 

   22•การใช้งาน Facebook ด้วย FriendlyScreener
โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ฮิตกันมากในบ้านเรา อย่างนี้รับรองไม่พลาดทุกข้อความที่โพส ด้วยการใช้งานแอปนี้เพื่อ
โต้ตอบกับเพื่อนใน Facebook ในแบบนาทีต่อนาที หรือจะใช้เพื่อการค้าขาย จำาหน่ายสินค้า พร้อมรับยอด
จองสินค้า ผลิตภัณฑ์ผ่านทาง iPad ได้เลย
   เข�้ใช้ง�น FriendlyScreener      218
   พิมพ์ข้อคว�มในหน�้กระด�น      219
   ค้นห�เพื่อนใหม่       219 
   อัปโหลดภ�พขึ้น facebook      220 
   ส่งข้อคว�มห�เพื่อน       221
   คอมเมนต์ข้อมูลของเพื่อน      221 
   ชื่นชอบข้อคว�มเพื่อน       222 
   ใส่ลิงก์เว็บไซต์ลงกระด�น      222
   สร�้งกิจกรรม        223  

        23•ทวีตกับเพื่อนๆด้วย Twitter
อีกบริการหนึ่งในโลกโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม เพราะค่อนข้างรวดเร็วทันใจ ทั้งการรวมตัวกันเพื่อทำา
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สิ่งดีๆร่วมกัน การใช้เพื่อส่งข่าวสาร โดยแทนที่จะมานั่งโทรศัพท์หาแต่ละคน พิมพ์ข้อความลงไป แล้ว enter 
ก็กระจายไปหาเพื่อนๆเป็น 1,000 คนได้เลย 
   อ่�นข้อคว�มที่เพื่อนทวีตม�      226 
   เปิดดูข้อคว�มเพื่อน       227 
   ส่งข้อคว�มไปให้เพื่อน       227 
   ระบุชื่อผู้รับ        228 
   ส่งข้อคว�มพร้อมแนบรูป      229 
   ตรวจสอบ        230 
   ค้นห�เพื่อนใหม่แล้วคลิก follow     230 
   กำ�หนดค่�ในโปรแกรม       230 
   เพิ่มร�ยชื่อบัญชี twitter      231 

         24•ข้อสงสัยในการใช้ iPad 2 
เมื่อใช้งาน iPad 2 ไปซักพักก็อาจจะเกิดข้อสงสัยในการใช้งาน หรือปัญหาอื่นๆที่ไม่รู้จะไปถามใคร หรืออาจ
จะเป็นสิ่งที่ได้ยินมาแต่ก็ไม่แน่ใจ ก็เลยรวบรวมคำาถาม และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาแนะนำาไว้ตรงส่วนนี้
   ทำ�ไมลงเกมที่ร�้นแล้วพอกลับม�ถึงบ�้นไม่มีเกม    234 
   เปลี่ยนชื่อเครื่อง iPad 2      234 
   เจลเบรก (Jailbreak) คืออะไร      235 
   เครื่องมีปัญห�ติดต่อใคร       235 
   ติดต�มข่�วส�ร iPad ได้จ�กที่ไหน    235  
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เริ่มแรกรู้จัก1
iPad 2

iPad 2 เป็นแท็บเล็ตพีซีเวอร์ชันที่ต่อจาก  
iPad ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทแอปเปิล 
มีความสามารถทางด้านมัลติมีเดียเช่น ใช้สำ หรับ
ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง เล่นเกม อ่านอีบุ๊ก เล่น
อินเทอร์เน็ต พิมพ์เอกสาร สร้างงานสเปรดชีต 
สร้างงานนำ เสนอ เป็นต้น

โดยการใช้งาน iPad2 นั้นจะใช้เทคโนโลยีมัลติ-
ทัช หรือ Multitasking ซึ่งใช้ปลายนิ้วควบคุม
การใช้งานต่างๆ บนหน้าจอ ซึ่ง iPad 2 นี้จะใช้
ระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
ที่ทางแอปเปิลคิดค้นขึ้นเอง

ตัวอย่าง
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ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Home Pre-

mium ได้แก่ เครื่อง Acer Iconia Tab W500, 
Hp Slate เป็นต้น

ระบบปฎิบัติการ Androi ได้แก่ เคร่ือง Dell 
Streak, Archos 7 Home Tablet, i-mobile 
i-Note, Acer Iconia Tab A100, HTC Flyer, 
Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 
เป็นต้น

iPad 2 กับแท็บเล็ตพีซีตัวอื่นๆ

จริงๆ แล้วแท็บเล็ตพีซีไม่ได้มีแต่ iPad 
เท่านั้น แต่ยังมีแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 
อื่นๆ อีกเช่น

ระบบปฏิบัติการ BlackBerry Tablet OS ได้แก่
เครื่อง BlackBerry Playbook เป็นต้น

ทุกครั้งที่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลเปิดวางจำาหน่าย
จะได้กระแสการตอบรับจากผู้ใช้งานท่ัวโลกเป็น
อย่างดี รวมถึงในประเทศไทยก็มีการต่อคิวยาว
เพื่อจับจองเป็นเจ้าของ ซึ่งแต่ละครั้งสินค้าก็ไม่
เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้งาน สาเหตุท่ี
เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า...
 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลนั้นมี
ความสวยงาม โดดเด่น น่าใช้งาน

การใช้งานท่ีง่ายและสะดวกสบายด้วยการใช้
นิ้วสัมผัสบนหน้าจอ

มีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้งานมากมายหลาก
หลายประเภท

การซื้อผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลจากเว็บไซต์
หรือผู้แทนจำาหน่าย มีราคาที่เป็นมาตรฐานเท่ากัน
ทุกที่ทั่วโลก

   ทำ ไมกระแส iPad ถึงได้รับความนิยม?

3เริ่มแรกรู้จัก iPad 2 
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รุ่น Wi-Fi จะมีความจุให้เลือกใช้งานดังนี้
16 GB ราคา 15,900 บาท
32 GB ราคา 18,900 บาท
64 GB ราคา 21,900 บาท

รุ่น Wi-Fi + 3G จะมีความจุให้เลือกใช้งานดังนี้
16 GB ราคา 19,900 บาท
32 GB ราคา 22,900 บาท
64 GB ราคา 25,900 บาท

คุณสมบัติที่มาพร้อมกับเครื่อง
จอขนาด 9.7 นิ้ว, LED-backlit กับเทคโนโลยี IPS
ชิป Dual-core A5
กล้องด้านหน้าและกล้องด้านหลัง
แบตเตอรี่ใช้งานได้ 10 ชั่วโมง
Wi-Fi (802.11a/b/g)
Bluetooth 2.1 + เทคโนโลยี EDR

คุณสมบัติที่มาพร้อมกับเครื่อง
จอขนาด 9.7 นิ้ว, LED-backlit กับเทคโนโลยี IPS
ชิป Dual-core A5
กล้องด้านหน้าและกล้องด้านหลัง
แบตเตอรี่ใช้งานได้ 10 ชั่วโมง
Wi-Fi (802.11a/b/g)
Bluetooth 2.1 + เทคโนโลยี EDR
บริการข้อมูล 3G (เฉพาะรุ่น Wi-Fi + 3G)

iPad 2 นั้นมีให้เลือกสองสี คือ สีขาวและสีดำา ซึ่งทั้งสองสีก็จะมีราคาที่เท่ากัน โดย iPad 2 นั้นมีให้
เลือก 2 รุ่นก็คือรุ่น “Wi-Fi” และ “Wi-Fi+3G”

iPad 2 มีให้เลือกกี่รุ่น และแตกต่างกันอย่างไร

แน่นอนว่าถ้าคุณใช้ iPad 1 (iPad รุ่นแรก) อยู่ เม่ือได้
ทราบถึงสเป็กของ iPad 2 แล้ว ก็จะพบว่ามีความ
สามารถที่เหนือกว่าหลายด้าน เช่น...

ความบางของตัวเครื่อง iPad 2 ที่บาง
กว่า iPad 1 ถึง 33 % และมีน้ำาเบากว่าถึง 15 % โดยมี
ความหนา 0.43 นิ้ว

ชิป Dual-core A5 ท่ีมีความรวดเร็วกว่า iPad 1 ด้วยการทำางานท่ีมากกว่าเป็นสองเท่าของ core ท้ัง
สองตัวในชิป A5 เมื่อมีเปลี่ยนจากแอปหนึ่งไปสู่แอปหนึ่งเพื่อใช้งาน Multitasking ก็สามารถทำาได ้
ราบรื่น รวดเร็ว

การแสดงผลทางด้านกราฟิกที่รวดเร็วและคมชัด ซึ่งจะทำาให้ตอบสนองคอเกมได้รวดเร็ว รวมไปถึง
การแสดงกราฟิกในแอปต่างๆ ด้วย เรียกได้ว่าเร็วจัด สำาหรับคอเกม เกม เกม เลยทีเดียว

แบตเตอรี่ที่รองรับการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนานได้ถึง 10 ชั่วโมง
 

เทคโนโลยีใน iPad 2

So Much Very Much Easy Style
iPad 2
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มีกล้องหน้าและหลัง ซึ่งสามารถโทรคุยแบบ
เห็นหน้าผ่าน FaceTime และรองรับการถ่ายภาพ
วิดีโอในระบบ HD

iPad Smart Cover ที่สามารถติดลงไปทาง
ด้านบน ด้านข้าง ด้านล่าง ด้วยเทคโนโลยีแม่เหล็ก 
เพื่อปกป้องหน้าจอ iPad โดยถ้าปิด Smart Cover 
ลงบนหน้าจเครื่องก็จะทำาการปิดหน้าจออัตโนมัติ 
(sleep) เม่ือเปิด Smart Cover ก็จะทำางานปกติ ซึ่ง
สามารถพับเป็นขาต้ังเพ่ือเล่นเกม หรือชมภาพยนตร์
ได้ มีให้เลือก 10 สีด้วยกัน

  Gyro, accelerometer  
และเข็มทิศของ iPad โดย 
accelerometer น้ันทำาให้

เราสามารถจับ iPad ได้ทั้งแนวตั้งและนอนหรือ
กลับหัว ซึ่งเมื่อมีทั้ง accelerometer, three-axis 
gyroscope, และเข็มทิศได้ทำางานร่วมกันจะทำาให้ 
เกม แผนท่ี หรือแอปสามารถรู้ตำาแหน่ง ทิศทาง
การเคลื่อนไหว การเอียง หรือหมุนได้ 360 องศา 

Video mirroring ความสามารถใหม่สำาหรับ
การแสดงภาพขึ้นหน้าจอใหญ่ โดยการเชื่อมต่อ
ผ่าน Apple Digital AV Adapter หรือ Dock 
Connector to VGA Adapter (อุปกรณ์ที่ต้องซื้อ
เพ่ิมเติม) เพ่ือแสดงภาพบนโปรเจกเตอร์ หรือหน้าจอ 
HDTV เหมาะสำาหรับการใช้งานในห้องเรียน ห้องประชุม 
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การซื้อ iPad 2 นั้นสามารถสั่งซื้อผ่านทาง

เว็บไซต์ http://store.apple.com/th/ หรือผ่านทาง
ผู้แทนจำาหน่ายที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก Apple (Apple Au-
thorised Service Provider) ไม่
ว่าจะเป็น iStudio by comseven, 
iStudio by Copperwired, iStudio 
by UFicon, iStudio The Mall 
เป็นต้น 

(สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://
www.istudio.in.th/mainpage/
support_service.php)
 

เมื่อจองสินค้าแล้วได้รับสินค้า 
ก็ให้ทำาการตรวจสอบกล่องท่ีบรรจุ 
iPad 2 จะต้องยังไม่ถูกเปิดออก 
(ปกติจะหุ้มพาสติกเอาไว้)  

ตรวจสอบตัวเครื่องว่ามีรอย แตกร้าวหรือไม่
ทางร้านจะทำาการเซ็ตระบบเครื่องให้ ใน 

ครั้งแรก
พลิกดูหลังเครื่องว่าเป็นรุ่นที่ต้องการหรือไม่ 
ทดลองใช้งาน เช่น การถ่ายภาพด้วยกล้อง

หน้า-กล้องหลัง 
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ว่าครบหรือไม่ เช่น 

ปลั๊กเสียบไฟ สายโอนย้ายข้อมูล
คู่มือพร้อมคลิปที่ใช้แคะเพื่อเปิดช่องใส่ซิม 3G 

(เฉพาะรุ่น)

เมื่อเปิดกล่องสีขาวของ iPad ขึ้นมาก็จะพบ
กับอุปกรณ์ดังนี้

A  ตัวเครื่อง iPad 2
B  สายโอนย้ายข้อมูลและเป็นสายชาร์จในตัว   
C  ปล๊ักเสียบไฟ (ต้องนำาสองส่วนน้ีมาประกอบ

เข้าด้วยกัน)   
D  อุปกรณ์สำาหรับถาดซิมออกมา
E  สติกเกอร์แอปเปิล
F  คู่มือข้อมูลสำาคัญในรูปแบบภาษาไทยกับ

ภาษาอังกฤษ
G  แนะนำาข้อมูล iPad 2 แบบคร่าวๆ

  ขั้นตอนการซื้อเครื่องและตรวจสอบสินค้า

     อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีในกล่อง iPad 2 

So Much Very Much Easy Style
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อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะแนะนำานี้ ผู้ใช้งานอาจจะติดตั้งภายหลังก็ได้ตามความต้องการ

กระเป๋า เคส แฟ้มพกพา ซิลิโคน ใน 
รูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ห่อหุ้มป้องกันตัว iPad 2  

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ใช้งานกับ iPad 2 เช่น 
ลำาโพง คีย์บอร์ด หูฟัง เป็นต้น 

ฟิล์มกันรอยหน้าจอ iPad มี
ให้เลือกทั้งแบบใสและแบบด้าน

แผ่น iPad Smart Cover ท่ีสามารถติดลงไปทางด้านบน ด้านข้าง ด้านล่าง ด้วยเทคโนโลยีแม่เหล็ก 
เพ่ือปกป้องหน้าจอ iPad โดยถ้าปิด Smart Cover ลงบนหน้าจอเคร่ืองจำาการปิด (sleep) หน้าจออตัโนมัติ 
เมื่อเปิด Smart Cover ก็จะทำางานปกติ ซึ่งสามารถพับเป็นขาตั้งเพื่อเล่นเกม หรือชมภาพยนตร์ได้ โดย
มีให้เลือกถึง 10 สีด้วยกัน

      อุปกรณ์เสริม
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