
การใช้งาน Email  

E-mail ถือเป็นสิงพืนฐานทีใชใ้นการสือสารทงัแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อีกทงัยงัเป็นการ

สือสารไร้พรมแดนทีไม่เคยจางหายไปกับโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วย เพราะไม่ว่าจะผ่านมากียุคสมัย         

E-mail ก็ยงัคงเป็นสิงจาํเป็นทีตอ้งใชใ้นการติดต่อสือสารอยู่ดี 

E-mail คือ อะไร? 

Electronic-Mail หรือทีหลายคนรู้จกักันในเชือ E-Mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทีใช้ในการรับ-ส่ง 

สือสารกนัระหว่างบุคคล ซึงจะทาํการรับ-ส่งผ่านเครือข่ายกลาง นนัก็คือ อินเตอร์เน็ต (Internet) โดยการใชง้าน

เหมือนกบัการส่งจดหมายผ่านไปรษณียป์กติ คือตอ้งทาํการเขียนขอ้ความภายใน โดยมีชือของผูส่้ง ชือของผูรั้บ 

จากนันคลิกคาํสังเพือส่งข้อความออกไปหาผูรั้บ โดยทังชือผูส่้ง และชือผูรั้บจะต้องผ่านการลงทะเบียน               

ทีเรียกกนัวา่ E-mail Address หากกรณีเป็นขอ้ความทีผูรั้บไม่ไดอ้นุญาต ขอ้ความนนัจะถูกเรียกวา่ Spam 

รูปแบบของอเีมล 

เมือคลิกไปทีตวัเลือกเพือเขียนอีเมลจะพบวา่มีส่วนประกอบ 2 ส่วนแยกกนัไวอ้ย่างชดัเจน คือ 

1. ส่วนหัว หรือ Header มีลกัษณะเป็นช่องว่าง ให้กรอกรายละเอียดลงไป โดยขอ้มูลทีตอ้งกรอกคลา้ย

กบัการจ่าหนา้ซองจดหมาย จะประกอบไปดว้ย 

•ทีอยูอี่เมลของผูส่้ง ซึงในปัจจุบนัอาจไม่ปรากฏใหเ้ห็น 

•ทีอยูอี่เมลผูรั้บ 

•หัวขอ้เนือหาภายใน เพือใหผู้รั้บสามารถเขา้ใจคร่าวๆ ถึงหวัขอ้เรืองของการสือสารครังนี 

2. ส่วนเนือความ หรือ Body เป็นส่วนของเนือหาทีสามารถพิมพข์อ้ความลงไปได ้เหมือนการพิมพใ์น 

Word อีกทงัยงัสามารถแนบไฟลเ์อกสาร รูปภาพ วีดีโอ หรือลิงคข์อ้มูลต่างๆ ไปกบัอีเมลเพือส่งถึงผูรั้บได ้

รูปแบบการใช้งานอเีมล 

1. การใช้งานแบบปิด หรือ Offline ซึงเป็นการใชง้านโดยทีไม่ตอ้งทาํผ่านเครือข่ายกลาง (อินเตอร์เน็ต) 

ซึงสามารถทาํได้โดยการดาวน์โหลดดึงขอ้มูลในอีเมลมาเก็บไวใ้นโปรแกรม หรือภายในคอมพิวเตอร์ก่อน      

เมือมีขอ้ความเขา้มาในอีเมล ทาํให้สามารถเปิดดูขอ้มูลอีเมลบนเครืองไดต้ลอดเวลา ถึงแมจ้ะไม่มีการเชือมต่อ

กับเครือข่ายกลางก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานแบบปิดก็ยงัมีขอ้เสียอยู่ นันก็คือเมือไม่มีการเชือมต่อกับ

เครือข่ายกลาง หากมีขอ้ความหรืออีเมลใหมเ่ขา้มาก็จะไม่มีทางทราบขอ้มลูได้ 
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2. การใช้งานแบบเปิด หรือ Online เป็นการใช้งานแบบปกติทีใช้กัน นันคือทงัผูรั้บและผูส่้ง มีการ

เชือมต่อกบัเครือข่ายกลางไวอ้ยู่ ทาํให้สามารถรับหรือส่งอีเมลไดเ้ลยทนัที ส่วนขอ้เสียของการใช้งานแบบนี 

ขึนอยู่กบัการเชือมต่อกบัเครือข่ายกลาง หากการเชือมต่อเกิดปัญหา ก็จะทาํให้การรับและส่งอีเมลมีปัญหาตาม

ไปดว้ย 

3. การใช้งานแบบ ยกเลิกการเชือมต่อ หรือ Disconnected เป็นการผสมกนัระหว่างการใชง้านแบบปิด

และแบบเปิด โดยจะอาศยัการเก็บขอ้มูลหรืออีเมลเขา้มาในโปรแกรมก่อน ให้ผูรั้บสามารถใชง้านแบบปิดเพือ

ลดภาระของการเชือมต่อ และการทาํงานของคอมพิวเตอร์ จากนันเมือผูรั้บตอ้งการทีจะแกไ้ขขอ้ความ หรือส่ง

อีเมลเพือตอบกลบัผูส่้ง ก็จะมีการสลบัการใชง้านเป็นแบบเปิดให้มีการเชือมต่อกบัเครือข่ายกลาง เพือสามารถ

ส่งอีเมลตอบกลบัหาผูส่้งได ้

รูปแบบชือ Email Address 

ในการสมคัร Email Address จะมีการกรอกขอ้มูลส่วนตวั ทงัชือ-สกุล วนัเดือนปีเกิด และทีอยู ่เพอืเป็น

การยนืยนัตวัตนของผูใ้ชง้าน ในส่วนของชือจะเป็นตามรูปแบบเดียวกนั คือ yourname@domain.com 

•ส่วนแรก yourname คือ ขอ้ความหรือชือทีสามารถตงัขึนได ้จะสอดคลอ้งกบัชือตนเองหรือไม่ก็ได ้แต่

ชือทีตงัขึนตอ้งไม่ซาํกบัชือทีมีอยู่ก่อนแลว้ 

•เครืองหมาย @ สาํหรับกนัระหวา่ง ชือ กบั ชือเวบ็ไซต ์

•domain.com คือ ชือเวบ็ไซตท์ีใชใ้นการสมคัรเพือให้ได ้Email Address มา ยกตวัอยา่งเช่น gmail.com, 

outlook.com, yahoo.com, hotmail.com, และ sugarzoe.in.th เป็นตน้ 

คําย่อทีพบได้บ่อยๆ ใน EMAIL 

ส่วนมากคาํยอ่ทีปรากฏภายในอีเมล จะเป็นคาํปกติทีใชสื้อสารกนัในชีวิตประจาํวนั คาํยอ่เหล่านี

ส่วนมากเป็นภาษาองักฤษ บางคาํตอ้งมีการเรียนรู้เพือให้สามารถนาํไปใชอ้ย่างถูกตอ้ง 

•TBA ย่อมาจาก To be announced หมายถึง จะประกาศใหท้ราบภายหลงั 

•TBD ย่อมาจาก To be determined หมายถึง จะกาํหนดทีหลงั 

•TBC ย่อมาจาก To be confirmed หมายถึง จะยนืยนักลบัมาภายหลงั 

•BTW ย่อมาจากBy the way หมายถึง อยา่งไรก็ตาม หรือ อีกอยา่งหนึง 
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•FYI ยอ่มาจาก For you information หมายถึง เรียนให้ทราบ แจง้ใหท้ราบ หรือเป็นขอ้มูล 

•CC ยอ่มาจากCarbon copy หมายถึง ส่งสาํเนาถึง เป็นการส่งโดยให้รับทราบไม่จาํเป็นตอ้งตอบกลบั 

•FW ยอ่มาจาก Forwarded message หมายถึง การส่งอีเมลทีไดรั้บมาแลว้ให้คนทีเกียวขอ้งต่อ 

•RE ยอ่มาจาก Reply หมายถึง การตอบกลบัอีเมล 

ประโยชน์ของ E-Mail 

ประโยชน์ของการใช้ E-mail คือมีความรวดเร็วและสามารถส่งข้อความไปหาบุคคลอืน ๆ ไดท้วัโลก 

สามารถรับและส่งไดท้งัขอ้ความ ไฟลเ์อกสาร ไฟลรู์ป ไฟลวี์ดีโอ หรือลิงคข์อ้มูลต่างๆ ทาํใหป้ระหยดัค่าใช้จ่าย 

ลดการใช้กระดาษและวสัดุสินเปลืองไดเ้ป็นอย่างดี ทงัยงัสามารถสมคัรใช้ Email Address ในการทาํธุรกรรม

ต่างๆ บนเครือข่ายกลางได ้เช่น Internet Banking, Social Network เป็นตน้ เพือเป็นการยืนยนัตวัตนของบุคคล

ได้อีกด้วย ทีสําคญัผูส่้งสามารถส่งเอกสารได้ไม่จาํกัด ประหยดัเวลาในการส่งเพราะส่งต่ออีเมลกันได้ และ

สามารถส่งถึงผูรั้บไดห้ลายคนพร้อมกนั 

E-Mail นันเป็นเทคโนโลยีทีมีการนํามาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีทังความสะดวก ประหยัด

ทรัพยากรและยงัสามารถใช้ยืนยนัตวัตนของผูใ้ช้งานได้อีกด้วย จึงถูกนําไปเป็นส่วนหนึงในการทาํธุรกรรม   

ต่าง ๆ บนโลกเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเป็นเทคโนโลยทีียงัคงอยูต่ลอดกาลอีกดว้ย 

การใช้ E-mail ของ สํานักบริหารอ้อยและนาํตาลทราย 

 วิธีเขา้สู่ระบบ 

 1. เขา้สู่เวบ็ไซต ์http://mail.sugarzone.in.th 
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 2. ใส่ Email Address และ Password  

               

3. เมอื Login ผ่าน จะเขา้สู่หนา้จอของ Email 
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การอ่าน Email 

เมอืท่านเขา้สูร่ะบบ Email เรียบรอ้ยแลว้ จะเจอหนา้ต่างดังภาพขา้งลา่ง ตรงแถบซา้ยมือรูปซอง

จดหมาย  คือ Inbox ทีเป็นตวัหนา นันหมายความว่ายงัไมไ่ดอ้่านจดหมาย ส่วนตวัทีเป็นตัวอกัษรปกตินนั

หมายความว่าไดท้าํการเปิดอ่านแลว้ แถบดา้นขวามือแสดงขอ้ความต่าง ๆ และมีเอกสารแนบจะมีสญัลกัษณ์

รูปลวดเสียบแนบมาดว้ยกบั Email แต่ละฉบบัดว้ย 

    

การส่ง Email  

 ไปทีแถบเครืองหมาย New  
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 การแนบ File ไปทีรูปสัญลกัษณ์   เลือก File ทีจดัเก็บไวเ้ลือก กดปุ่ ม Open ก็จะมีชือ File แนบ

นนั ดาํเนินการทุกอยา่งเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้กดปุ่ ม Send  

การตรวจสอบวา่ Email ดงักล่าวไดจ้ดัส่งถึงผูรั้บ โดยไปที เมนู Sent Items  ช่อง Search จะมี

รายละเอียดบอกว่า ชือผูรั้บ ถา้มี File แนบก็มีสัญลกัษณ์  

 

 

Subject คือ ขอ้ความหวัขอ้เรืองทีส่ง Email 

ส่วนกลาง คือ ขอ้ความรายละเอียดขยายหวัขอ้เรืองทีส่ง Email 

Cc, Bcc คือ ทีอยูข่อง Email ของผูร้บัอืน ๆ 

To   คือ  ทีอยูข่อง Email ของผูรั้บ  
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การส่งต่อ Email ฉบบันีเพือส่งต่อไปยงั Email อืน ๆ  

 โดยเลือก Email ทีจะทาํการส่งต่อ คลิกขวา แลว้เลือก Forward  

 

 รายละเอียดจะเหมือนตน้ฉบบัเพียงใส่ในช่อง To คือ ทีอยู่ Email ของผูรั้บทีส่งต่อ แลว้คลิก Send 
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การลบ Email 

 โดยเลือกจดหมายทีเราทาํการอ่านและดาวน์โหลด File ต่าง  ๆ เก็บในเครืองคอมพิวเตอร์เรียบร้อย 

พร้อมทีจะทาํการลบ Email นนั เลือกจดหมายฉบบันนั แลว้เลือกเมนู Delete  

 

 ขอให้ลบทิงอยา่งถาวรดว้ยเมนู Delete Items อีกครัง เพือเพมิพนืทีในการใช้งาน  Email  

 

 

ขอ้มูลอา้งอิง 

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 


