การใช้ งาน Email
E-mail ถือเป็ นสิ งพืนฐานทีใช้ในการสื อสารทังแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ อีกทังยังเป็ นการ
สื อสารไร้พ รมแดนที ไม่เ คยจางหายไปกับ โลกเทคโนโลยีส มัย ใหม่อีก ด้วย เพราะไม่ว่า จะผ่า นมากียุค สมัย
E-mail ก็ยงั คงเป็ นสิ งจําเป็ นทีต้องใช้ในการติดต่อสื อสารอยู่ดี
E-mail คือ อะไร?
Electronic-Mail หรื อทีหลายคนรู ้จกั กันในเชื อ E-Mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ที ใช้ในการรับ-ส่ ง
สื อสารกันระหว่างบุคคล ซึงจะทําการรับ-ส่งผ่านเครื อข่ายกลาง นันก็คือ อินเตอร์ เน็ต (Internet) โดยการใช้งาน
เหมือนกับการส่ งจดหมายผ่านไปรษณี ยป์ กติ คือต้องทําการเขียนข้อความภายใน โดยมีชือของผูส้ ่ ง ชือของผูร้ ับ
จากนันคลิ ก คํา สั งเพื อส่ ง ข้อความออกไปหาผูร้ ั บ โดยทังชื อผูส้ ่ ง และชื อผูร้ ั บ จะต้อ งผ่ า นการลงทะเบีย น
ทีเรี ยกกันว่า E-mail Address หากกรณี เป็ นข้อความทีผูร้ ับไม่ได้อนุญาต ข้อความนันจะถูกเรี ยกว่า Spam
รูปแบบของอีเมล
เมือคลิกไปทีตัวเลือกเพือเขียนอีเมลจะพบว่ามีส่วนประกอบ 2 ส่วนแยกกันไว้อย่างชัดเจน คือ
1. ส่ วนหัว หรื อ Header มีลกั ษณะเป็ นช่องว่าง ให้กรอกรายละเอียดลงไป โดยข้อมูลทีต้องกรอกคล้าย
กับการจ่าหน้าซองจดหมาย จะประกอบไปด้วย
•ทีอยูอ่ ีเมลของผูส้ ่ ง ซึงในปัจจุบนั อาจไม่ปรากฏให้เห็น
•ทีอยูอ่ ีเมลผูร้ ับ
•หัวข้อเนือหาภายใน เพือให้ผรู้ ับสามารถเข้าใจคร่ าวๆ ถึงหัวข้อเรื องของการสื อสารครังนี
2. ส่ วนเนือความ หรื อ Body เป็ นส่ วนของเนื อหาทีสามารถพิมพ์ขอ้ ความลงไปได้ เหมือนการพิมพ์ใน
Word อีกทังยังสามารถแนบไฟล์เอกสาร รู ปภาพ วีดีโอ หรื อลิงค์ขอ้ มูลต่างๆ ไปกับอีเมลเพือส่งถึงผูร้ ับได้
รูปแบบการใช้ งานอีเมล
1. การใช้งานแบบปิ ด หรื อ Offline ซึงเป็ นการใช้งานโดยทีไม่ตอ้ งทําผ่านเครื อข่ายกลาง (อินเตอร์เน็ต)
ซึ งสามารถทําได้โดยการดาวน์โหลดดึงข้อมูลในอี เมลมาเก็บไว้ในโปรแกรม หรื อภายในคอมพิวเตอร์ ก่อน
เมือมีขอ้ ความเข้ามาในอีเมล ทําให้สามารถเปิ ดดูขอ้ มูลอีเมลบนเครื องได้ตลอดเวลา ถึงแม้จะไม่มีการเชื อมต่อ
กับเครื อข่ายกลางก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานแบบปิ ดก็ยงั มีขอ้ เสี ยอยู่ นันก็คือเมือไม่มีการเชื อมต่ อกับ
เครื อข่ายกลาง หากมีขอ้ ความหรื ออีเมลใหม่เข้ามาก็จะไม่มีทางทราบข้อมูลได้

-22. การใช้งานแบบเปิ ด หรื อ Online เป็ นการใช้งานแบบปกติทีใช้กัน นันคือทังผูร้ ับและผูส้ ่ ง มีก าร
เชื อมต่อกับเครื อข่ายกลางไว้อยู่ ทําให้สามารถรับหรื อส่ งอีเมลได้เลยทันที ส่ วนข้อเสี ยของการใช้งานแบบนี
ขึนอยู่กบั การเชือมต่อกับเครื อข่ายกลาง หากการเชือมต่อเกิดปั ญหา ก็จะทําให้การรับและส่ งอีเมลมีปัญหาตาม
ไปด้วย
3. การใช้งานแบบ ยกเลิกการเชือมต่อ หรื อ Disconnected เป็ นการผสมกันระหว่างการใช้งานแบบปิ ด
และแบบเปิ ด โดยจะอาศัยการเก็บข้อมูลหรื ออีเมลเข้ามาในโปรแกรมก่อน ให้ผรู ้ ับสามารถใช้งานแบบปิ ดเพื อ
ลดภาระของการเชือมต่อ และการทํางานของคอมพิวเตอร์ จากนันเมือผูร้ ับต้องการทีจะแก้ไขข้อความ หรื อส่ ง
อีเมลเพือตอบกลับผูส้ ่ ง ก็จะมีการสลับการใช้งานเป็ นแบบเปิ ดให้มีการเชื อมต่อกับเครื อข่ายกลาง เพือสามารถ
ส่งอีเมลตอบกลับหาผูส้ ่ งได้
รูปแบบชื อ Email Address
ในการสมัคร Email Address จะมีการกรอกข้อมูลส่ วนตัว ทังชือ-สกุล วันเดือนปี เกิด และทีอยู่ เพือเป็ น
การยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้งาน ในส่ วนของชือจะเป็ นตามรู ปแบบเดียวกัน คือ yourname@domain.com
•ส่วนแรก yourname คือ ข้อความหรื อชือทีสามารถตังขึนได้ จะสอดคล้องกับชือตนเองหรื อไม่ก็ได้ แต่
ชือทีตังขึนต้องไม่ซากั
ํ บชือทีมีอยู่ก่อนแล้ว
•เครื องหมาย @ สําหรับกันระหว่าง ชือ กับ ชือเว็บไซต์
•domain.com คือ ชือเว็บไซต์ทีใช้ในการสมัครเพือให้ได้ Email Address มา ยกตัวอย่างเช่น gmail.com,
outlook.com, yahoo.com, hotmail.com, และ sugarzoe.in.th เป็ นต้น
คําย่ อทีพบได้ บ่อยๆ ใน EMAIL
ส่วนมากคําย่อทีปรากฏภายในอีเมล จะเป็ นคําปกติทีใช้สือสารกันในชีวิตประจําวัน คําย่อเหล่านี
ส่วนมากเป็ นภาษาอังกฤษ บางคําต้องมีการเรี ยนรู ้เพือให้สามารถนําไปใช้อย่างถูกต้อง
•TBA ย่อมาจาก To be announced หมายถึง จะประกาศให้ทราบภายหลัง
•TBD ย่อมาจาก To be determined หมายถึง จะกําหนดทีหลัง
•TBC ย่อมาจาก To be confirmed หมายถึง จะยืนยันกลับมาภายหลัง
•BTW ย่อมาจากBy the way หมายถึง อย่างไรก็ตาม หรื อ อีกอย่างหนึง
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•CC ย่อมาจากCarbon copy หมายถึง ส่งสําเนาถึง เป็ นการส่ งโดยให้รับทราบไม่จาํ เป็ นต้องตอบกลับ
•FW ย่อมาจาก Forwarded message หมายถึง การส่ งอีเมลทีได้รับมาแล้วให้คนทีเกียวข้องต่อ
•RE ย่อมาจาก Reply หมายถึง การตอบกลับอีเมล
ประโยชน์ ของ E-Mail
ประโยชน์ของการใช้ E-mail คือมีความรวดเร็ วและสามารถส่ งข้อความไปหาบุคคลอืน ๆ ได้ทวโลก
ั
สามารถรับและส่ งได้ทงข้
ั อความ ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูป ไฟล์วีดีโอ หรื อลิงค์ขอ้ มูลต่างๆ ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ลดการใช้กระดาษและวัสดุสินเปลืองได้เป็ นอย่างดี ทังยังสามารถสมัครใช้ Email Address ในการทําธุ รกรรม
ต่างๆ บนเครื อข่ายกลางได้ เช่น Internet Banking, Social Network เป็ นต้น เพือเป็ นการยืนยันตัวตนของบุคคล
ได้อีกด้วย ที สําคัญผูส้ ่ งสามารถส่ งเอกสารได้ไม่จาํ กัด ประหยัดเวลาในการส่ งเพราะส่ งต่ ออี เมลกันได้ และ
สามารถส่ งถึงผูร้ ับได้หลายคนพร้อมกัน
E-Mail นันเป็ นเทคโนโลยีที มี ก ารนํา มาใช้กัน อย่า งแพร่ ห ลาย เพราะมี ท ังความสะดวก ประหยัด
ทรัพยากรและยังสามารถใช้ยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้งานได้อีกด้วย จึงถูกนําไปเป็ นส่ วนหนึ งในการทําธุ รกรรม
ต่าง ๆ บนโลกเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต และเป็ นเทคโนโลยีทียังคงอยูต่ ลอดกาลอีกด้วย
การใช้ E-mail ของ สํานักบริหารอ้อยและนําตาลทราย
วิธีเข้าสู่ ระบบ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://mail.sugarzone.in.th
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2. ใส่ Email Address และ Password

3. เมือ Login ผ่าน จะเข้าสู่หน้าจอของ Email

-5การอ่าน Email
เมือท่านเข้าสูร่ ะบบ Email เรียบร้อยแล้ว จะเจอหน้าต่างดังภาพข้างล่าง ตรงแถบซ้ายมือรูปซอง
จดหมาย คือ Inbox ทีเป็ นตัวหนา นันหมายความว่ายังไม่ได้อ่านจดหมาย ส่วนตัวทีเป็ นตัวอักษรปกตินนั
หมายความว่าได้ทาํ การเปิ ดอ่านแล้ว แถบด้านขวามือแสดงข้อความต่าง ๆ และมีเอกสารแนบจะมีสญ
ั ลักษณ์
รูปลวดเสียบแนบมาด้วยกับ Email แต่ละฉบับด้วย

การส่ง Email
ไปทีแถบเครื องหมาย New
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To คือ ทีอยูข่ อง Email ของผูร้ ับ

Cc, Bcc คือ ทีอยูข่ อง Email ของผูร้ บั อืน ๆ
Subject คือ ข้อความหัวข้อเรื องทีส่ง Email

ส่วนกลาง คือ ข้อความรายละเอียดขยายหัวข้อเรื องทีส่ง Email
การแนบ File ไปทีรู ปสัญลักษณ์
เลือก File ทีจัดเก็บไว้เลือก กดปุ่ ม Open ก็จะมีชือ File แนบ
นัน ดําเนิ นการทุกอย่างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม Send
การตรวจสอบว่า Email ดังกล่าวได้จดั ส่งถึงผูร้ ับ โดยไปที เมนู Sent Items ช่อง Search จะมี
รายละเอียดบอกว่า ชื อผูร้ ับ ถ้ามี File แนบก็มีสัญลักษณ์

-7การส่งต่อ Email ฉบับนีเพือส่งต่อไปยัง Email อืน ๆ
โดยเลือก Email ทีจะทําการส่งต่อ คลิกขวา แล้วเลือก Forward

รายละเอียดจะเหมือนต้นฉบับเพียงใส่ในช่อง To คือ ทีอยู่ Email ของผูร้ ับทีส่งต่อ แล้วคลิก Send

-8การลบ Email
โดยเลือกจดหมายทีเราทําการอ่านและดาวน์โหลด File ต่าง ๆ เก็บในเครื องคอมพิวเตอร์เรี ยบร้อย
พร้อมทีจะทําการลบ Email นัน เลือกจดหมายฉบับนัน แล้วเลือกเมนู Delete

ขอให้ลบทิงอย่างถาวรด้วยเมนู Delete Items อีกครัง เพือเพิมพืนทีในการใช้งาน Email

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.1belief.com/article/what-is-email/
https://sites.google.com/a/webmail.npru.ac.th/gapps/get-started/how-to-use-mail/messages

