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1 INTRODUCTION
บริการเว็บเมลของเคเอสซีเป็ นระบบอีเมลทีใ่ ห ้บริการโดยเน ้นการทางานผ่านเว็บเป็ นหลัก ผู ้ใช ้สามารถเรียกใช ้งาน
ผ่ า นเว็ บ บราวเซอร์บ นเครือ ข่า ยที่ใ ห ้บริก าร เป็ นการท างานผ่ า นเว็ บ แต่ส ามารถท างานได ้เสมือ นเป็ นโปรแกรม
ั ทีห
ไคลเอนต์ พร ้อมด ้วยฟั งก์ชน
่ ลากหลาย
1.1 การเริม
่ ต้นการใชง้ าน
1) ทาการเปิ ดเว็บบราวเซอร์ทต
ี่ ้องการใช ้งานในเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของคุณ

รูปที่ 1 การเรียกใช ้งานเว็บบราวเซอร์
** แนะนาให ้ใช ้งานกับ Google Chrome หรือ Firefox

2) ที่ Address Bar ให ้ใส่ทอ
ี่ ยูข
่ องระบบ เช่น http://mail.domainname.xx เป็ นต ้น ซึง่ คุณสามารถ
ติดต่อกับผู ้ดูแลระบบ (Administrator หรือ Postmaster) เพือ
่ ขอทีอ
่ ยูข
่ องระบบ

่ น ้าเว็บเมลโดยทาการป้ อนทีอ
รูปที่ 2 การเข ้าสูห
่ ยูข
่ องระบบ

่ น ้าล็อกอินของเว็บเมล กรอกชือ
่ ผู ้ใช ้งาน (ไม่ต ้องใส่ @domainname.com) ตามด ้วยรหัสผ่าน
3) เข ้าสูห
และคลิกทีป
่ ม
ุ่ “Sign In” เพือ
่ เข ้าสูร่ ะบบ

รูปที่ 3 หน ้าล็อกอินของบริการเว็บเมล

่ น ้าแรกของบริการเว็บเมล
4) เข ้าสูห

รูปที่ 4 แสดงหน ้าแรกของบริการเว็บเมล
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1.2 องค์ประกอบของเว็บเมล
่ ั งก์ชน
ั ต่างๆ ในเว็บเมล
1) เมนูบาร์: ประกอบด ้วยปุ่ มสาหรับเข ้าสูฟ

่ ั งก์ชน
ั หลักต่างๆ
รูปที่ 5 แสดงเมนูบาร์สาหรับเข ้าสูฟ

่ ล่องข ้อความ
คลิกเพือ
่ เข ้าสูก
คลิกเพือ
่ เขียนจดหมายใหม่
่ มุดรายชือ
่ ผู ้ติดต่อ
คลิกเพือ
่ เข ้าสูส
่ ว่ นของการตัง้ ค่าคอนฟิ กสาหรับเว็บเมล
คลิกเพือ
่ เข ้าสูส
่ ารจัดการเมลในส่วนของการสร ้างกฎเกณฑ์ และข ้อความ
คลิกเพือ
่ เข ้าสูก
ตอบกลับอัตโนมัต ิ (Vacation Message)
คลิกเพือ
่ ออกจากระบบ
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2) เครือ
่ งมือสาหรับดูแลและจัดการรายการโฟลเดอร์

รายการโฟลเดอร์

ใช ้สาหรับกรองโฟลเดอร์

กราฟแสดงสถานะของพืน
้ ทีก
่ ารใช ้งาน

ใช ้สาหรับสร ้างโฟลเดอร์ หรือโฟลเดอร์ยอ
่ ยใหม่

รูปที่ 6 แสดงเครือ
่ งมือสาหรับดูแลและจัดการรายการโฟลเดอร์

ส่วนที่ 1 Account Folder

ส่วนที่ 2 Additional Folder

รูปที่ 7 แสดงส่วนประกอบของรายการโฟลเดอร์
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ั จากรูปตัวอย่างด ้านล่างจะเป็ นเมนูยอ
3) เมนูยอ
่ ย: เมนูยอ
่ ยทีอ
่ ยูใ่ นแต่ละฟั งก์ชน
่ ยทีอ
่ ยูใ่ นส่วนของการ
จัดการข ้อความ
ส่วนที่ 1 ใช ้ในการเปลีย
่ นสถานะ, redirect และ forward ข ้อความ ซึง่ ส่วนนีจ
้ ะอยูด
่ ้านบน

ั ย่อยในส่วนบนของเมลบ๊อกซ์
รูปที่ 8 แสดงฟั งก์ชน

ส่วนที่ 2 ใช ้ในการเปลีย
่ นสถานะ, move และ copy ข ้อความ ซึง่ ส่วนนีจ
้ ะอยูด
่ ้านล่าง

ั ย่อยในส่วนล่างของเมลบ๊อกซ์
รูปที่ 9 แสดงฟั งก์ชน

ั ได ้แก่
4) Main Function Button: ปุ่ มทีใ่ ช ้ในทุกๆ ฟั งก์ชน
ปิ ดหน ้าต่าง (Close Window)
ใช ้ในการออกจากส่วนทีก
่ ระทาอยูเ่ พือ
่ กลับไปยังหน ้าต่างก่อนหน ้านี้
ตกลง หรืออัพเดท (Ok/ Update)
ใช ้ในการยอมรับค่าทีไ่ ด ้เปลีย
่ นแปลง
ยกเลิก (Cancel)
ใช ้ในการยกเลิกการเปลีย
่ นแปลงค่าทีไ่ ด ้กระทาไป
ช่วยเหลือ (Help)
ใช ้ในการเรียกดูคม
ู่ อ
ื การใช ้งานต ้นฉบับทีม
่ าจาก Communigate Pro
บันทึก (Save)
เก็บบันทึกข ้อมูล
แก ้ไข (Edit)
ทาการแก ้ไขข ้อมูล
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2 FOLDER/ MAILBOX
โฟลเดอร์หรือเมลบ๊อกซ์ เป็ นระบบ Multimailbox ให ้ผู ้ใช ้สามารถสร ้างเมลบ๊อกซ์ได ้หลายเมลบ๊อกซ์ (multimailbox) ตามความต ้องการ และสามารถสร ้างเมลบ๊อกซ์ได ้หลายระดับ (multi-level)
จากรูปที่ 10 ตัวเลขในวงเล็บข ้างอีเมลเป็ นการแสดงให ้ทราบถึงข ้อความใหม่ทย
ี่ ังไม่ได ้เปิ ดอ่าน และตัวเลขด ้าน
หลังสุดเป็ นตัวเลขแสดงจานวนข ้อความทัง้ หมดในกล่องข ้อความ

รูปที่ 10 แสดงหน ้าตาของเมลบ๊อกซ์ทส
ี่ ามารถสร ้างได ้ตามความต ้องการ และมีได ้หลายระดับ

2.1 Account/ Additional Folder
ในระบบเว็บเมล ประกอบด ้วยโฟลเดอร์ 2 ประเภทด ้วยกัน
1) Account Folder เป็ นกลุม
่ ของโฟลเดอร์ทถ
ี่ ก
ู สร ้างขึน
้ โดยระบบโดยอัตโนมัต ิ ไม่สามารถลบ แก ้ไข
่ ได ้ แต่สามารถสร ้างโฟลเดอร์ยอ
หรือเปลีย
่ นแปลงชือ
่ ยได ้
Inbox: กล่องข ้อความเข ้า ข ้อความอีเมลทีเ่ ข ้ามาใหม่จะถูกเก็บไว ้ทีน
่ เี่ ป็ นทีแ
่ รก
Contacts: กล่องข ้อความทีอ
่ ยูต
่ ด
ิ ต่อหลัก
Drafts: กล่องข ้อความร่าง ข ้อความอีเมลทีถ
่ ก
ู เก็บบันทึกไว ้เป็ นข ้อความร่าง
Junk: กล่องข ้อความขยะ เป็ นทีส
่ าหรับเก็บข ้อความทีเ่ ป็ นสแปม โดยอาจถูกจัดเก็บโดย plug-in spam
Notes: กล่องข ้อความโน ้ต ข ้อความโน ้ตใหม่จะถูกเก็บไว ้ทีน
่ เี่ ป็ นทีแ
่ รก
Sent Items: กล่องข ้อความส่งออก ข ้อความอีเมลทีถ
่ ก
ู ส่งออกไปจะถูกทาสาเนาเก็บไว ้ทีน
่ ี่
Tasks: กล่องข ้อความงาน ข ้อความงานใหม่จะถูกเก็บไว ้ทีน
่ เี่ ป็ นทีแ
่ รก
Trash: กล่องข ้อความ Trash เป็ นทีส
่ าหรับเก็บข ้อความทีเ่ ป็ นขยะ โดยข ้อความทีถ
่ ก
ู ลบแล ้วจะถูกส่งมา
เก็บไว ้ในกล่องข ้อความนี้ สามารถสัง่ ให ้เคลียร์ได ้ด ้วยการกดปุ่ ม Empty Trash
2) Additional Folders เป็ นกลุม
่ ของโฟลเดอร์สว่ นตัวทีผ
่ ู ้ใช ้สร ้างขึน
้ เพือ
่ ใช ้เก็บข ้อความหรือข ้อมูลอืน
่ ๆ
ให ้เป็ นหมวดหมูต
่ ามความต ้องการ
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์ โฟลเดอร์
2.2 การสร้างเมลบ๊อกซ/
ผู ้ใช ้สามารถสร ้าง เมลบ๊อกซ์/ โฟลเดอร์ ได ้ตามความต ้องการ ดังต่อไปนี้
1) เครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการสร ้าง เมลบ๊อกซ์/ โฟลเดอร์ จะอยูใ่ น Folder List Viewer and Management
Tool ในหน ้าต่างด ้านซ ้ายมือ

รูปที่ 11 แสดงเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการสร ้างเมลบ๊อกซ์ใหม่

่ เมลบ๊อกซ์/ โฟลเดอร์ ทีต
2) ทาการป้ อนชือ
่ ้องการสร ้าง
ประเภทของเมลบ๊อกซ์ทส
ี่ ามารถสร ้างได ้ มี 5 ประเภทด ้วยกัน
Mailbox: สาหรับเก็บข ้อมูลอีเมล
Address Book: สาหรับเก็บข ้อมูล Contacts
Calendar: สาหรับเก็บข ้อมูลตารางนัดหมาย
Notes: สาหรับเก็บข ้อมูลโน ้ต
Tasks: สาหรับเก็บข ้อมูลงาน
ื่ โฟลเดอร์ใหม่
ใส่ชอ

เลือกชนิดของโฟลเดอร์
รูปที่ 12 แสดงการใส่ชอื่ โฟลเดอร์เพือ
่ สร ้างเมลบ๊อกซ์ทต
ี่ ้องการ

่ โฟลเดอร์ Contacts/Friend หมายถึง
3) สามารถสร ้างโฟลเดอร์ยอ
่ ยได ้โดยการใช ้ “/” คัน
่ ระหว่างชือ
ื่ Friend ให ้อยูภ
สร ้างโฟลเดอร์ชอ
่ ายใต ้ Contacts หรือ INBOX/School/Friend หมายถึงสร ้าง
ื่ Friend ให ้อยูภ
โฟลเดอร์ชอ
่ ายใต ้ School ซึง่ อยูภ
่ ายใต ้ INBOX

รูปที่ 13 แสดงการสร ้างโฟลเดอร์ยอ
่ ยด ้วยการใช ้เครือ
่ งหมาย “/” คั่น
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์ โฟลเดอร์
2.3 การตงค่
ั้ าเมลบ๊อกซ/
ในแต่ละ เมลบ๊อกซ์/ โฟลเดอร์ เราสามารถตัง้ ค่าการใช ้งานให ้แต่ละกล่องข ้อความได ้ด ้วยการคลิกทีป
่ ม
ุ่
“Settings” ซึง่ อยูด
่ ้านขวามือในเมนูยอ
่ ยของแต่ละกล่องข ้อความ

รูปที่ 14 แสดงปุ่ ม “Settings” ใช ้ในการตัง้ ค่าต่างๆ ของกล่องข ้อความ

รูปที่ 15 แสดงการกาหนดสิทธิใ์ ห ้ผู ้อืน
่ เข ้าใช ้งานโฟลเดอร์ได ้

Delete All Messages
Remove Folder
Rename Folder

Access Control List

เป็ นการสัง่ ให ้ลบข ้อความทัง้ หมดในกล่องข ้อความ
ั
เป็ นการสัง่ ให ้ลบโฟลเดอร์ สามารถลบโฟลเดอร์ยอ
่ ยได ้ด ้วยการ enable ฟั งก์ชน
“Remove Sub-Folders”
่ โฟลเดอร์
เป็ นการสัง่ ให ้เปลีย
่ นชือ
เป็ นการกาหนดสิทธิใ์ ห ้ผู ้ใช ้อืน
่ สามารถเข ้าใช ้งานโฟลเดอร์นัน
้ ๆ ได ้ ทัง้ นี้ แต่ละ
ั มีความหมายดังต่อไปนี้
ฟั งก์ชน
Lookup – ให ้สามารถมองเห็นกล่องข ้อความได ้
Select – ให ้สามารถเลือกข ้อมูลในกล่องข ้อความและอ่านได ้
Seen – ให ้สามารถมองเห็นข ้อมูลในกล่องข ้อความได ้
Flags – ให ้สามารถเขียนข ้อมูลและทาการ Flags message ได ้
Insert – ให ้สามารถเพิม
่ ข ้อความในกล่องข ้อความได ้
Post – ให ้สามารถโพสต์ข ้อความในกล่องข ้อความได ้ (ปั จจุบน
ั ไม่ได ้ใช ้แล ้ว)
Create – ให ้สามารถสร ้างโฟลเดอร์ยอ
่ ยในกล่องข ้อความได ้
Delete – ให ้สามารถลบข ้อความในกล่องข ้อความได ้
Admin – ให ้สามารถบริหารจัดการกล่องข ้อความรวมถึงการกาหนดสิทธิไ์ ด ้ด ้วย
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่ อีเมล
3 การร ับ-สง
3.1 การเรียกดูอเี มลใหม่
่ น ้าหลักซึง่ จะสามารถเรียกดูอเี มลทีเ่ ข ้ามา
โดยปกติหลังจากทีผ
่ ู ้ใช ้ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบแล ้ว ระบบจะรีไดเร็ คเข ้าสูห
ใหม่ได ้โดยคลิกทีล
่ งิ ค์ “Unread” ดังรูป

รูปที่ 16 แสดงอีเมลทีเ่ ข ้ามาใหม่ในหน ้าแรก

่ ล่องข ้อความหลักได ้ โดยเลือกทีโ่ ฟลเดอร์ INBOX ใน Folder List Viewer หรือคลิกปุ่ ม
หรือสามารถเข ้าสูก
่
“Mail” ซึงจะแสดงรายการอีเมลทัง้ ใหม่และเก่า

รูปที่ 17 แสดงรายการอีเมลทัง้ ใหม่และเก่า

แต่ละเมลจะมีสถานะทีบ
่ ง่ บอกถึงการเปิ ดอ่านเมล ความสาคัญของเมล ไฟล์แนบ และการกระทาต่อเมล เช่น การ
ตอบกลับ การส่งต่อ เป็ นต ้น ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แสดงสถานะของเมลทีเ่ ข ้ามาใหม่และยังไม่ได ้เปิ ดอ่าน
แสดงสถานะของเมลทีเ่ ปิ ดอ่านแล ้ว
แสดงสถานะของเมลทีม
่ ไี ฟล์แนบ
แสดงสถานะของเมลทีม
่ ก
ี ารส่งต่อ
แสดงสถานะของเมลทีม
่ ก
ี ารตอบกลับ
แสดงสถานะของเมลทีเ่ พิง่ ได ้รับเมือ
่ ไม่นานนี้
แสดงสถานะของเมลทีม
่ ก
ี ารปั กธงไว ้เป็ นสัญลักษณ์

10

BizMail: วิธกี ารใช้งาน Webmail - Thai Version 2.0

3.2 การอ่านอีเมลใหม่
ื่ ผู ้ส่ง (From) หรือหัวเรือ
ทาได ้โดยการคลิกเลือกรายการข ้อความทีต
่ ้องการ โดยสามารถคลิกทีช
่ อ
่ ง (Subject) ได ้
Delete: ลบข ้อความปั จจุบน
ั
Reply: ตอบกลับข ้อความ
Reply to All: ตอบกลับทัง้ หมด (รวม CC ด ้วย)
Forward: ส่งต่อไปยัง
Redirect: รีไดเร็กไปยัง
Previous: ไปยังข ้อความก่อนหน ้า
Delete & Next Unread: ลบข ้อความและไปยังข ้อความทีย
่ ังไม่ได ้อ่านถัดไป
Next Unread: ไปยังข ้อความทีย
่ ังไม่ได ้อ่านถัดไป
Print: เรียกแสดงรูปแบบสาหรับพิมพ์ข ้อความ
Unread: ตัง้ ค่าข ้อความให ้เป็ น Unread
Flags: ปั กธงแสดงความสาคัญของข ้อความ
Unflag: ถอนธงแสดงความสาคัญของข ้อความ
Take Address คลิกเพือ
่ เพิม
่ email address ของผู ้ส่งเข ้าไปใน [address book]
Show message header: แสดงส่วนหัวข ้อความในลักษณะ raw text
Show entire message: แสดงรายละเอียดทัง้ หมดของข ้อความ
Move: ย ้ายเมลทีก
่ าลังอ่านอยูไ่ ปยังโฟลเดอร์ทเี่ ลือกในเมนูด ้านหน ้าปุ่ ม
Copy: คัดลอกเมลทีก
่ าลังอ่านอยูไ่ ปยังโฟลเดอร์ทเี่ ลือกในเมนูด ้านหน ้าปุ่ ม
Jump to the bottom: เรียกไปยังส่วนล่างสุดของข ้อความ
Jump to the top: เรียกไปยังส่วนบนสุดของข ้อความ
โดยอีเมลทีไ่ ด ้รับจะมีอยู่ 2 แบบ คือ
1) อีเมลทั่วไป

รูปที่ 18 แสดงการอ่านข ้อความอีเมลทั่วไป
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2) อีเมลตารางการนัดหมาย: เป็ นข ้อความทีม
่ าจากผู ้สร ้างตารางการนัดหมาย (ในส่วนของ Calendar)
ั ในการกระทาต่ออีเมลตารางการนัด
โดยมีผู ้ใช ้เป็ นผู ้เข ้าร่วมในการนัดหมายครัง้ นีด
้ ้วย
ซึง่ มีฟังก์ชน
หมายทีเ่ รียกดู ดังนี้




Accept:
ยอมรับการนัดหมาย
Decline:
ปฏิเสธการนัดหมาย
Tentative: ยังไม่แน่นอนกับตารางการนัดหมายนี้

รูปที่ 19 แสดงการอ่านข ้อความอีเมลตารางการนัดหมาย
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3.3 การเขียนอีเมลใหม่ (Compose E-mail)
ทาได ้โดยการคลิกทีป
่ ม
ุ่
ดังต่อไปนี้

ซึง่ อยูใ่ นเมนูบาร์

เพือ
่ ทาการสร ้างข ้อความใหม่

ซึง่ จะประกอบด ้วยปุ่ มทีใ่ ช ้งาน

Save in Drafts: บันทึกข ้อความในกล่องข ้อความร่าง (Drafts)
Send: ทาการส่งข ้อความ (ข ้อความทีส
่ ง่ จะถูกบันทึกใน Sent Items)
Address Book: เรียกดูสมุดทีอ
่ ยู่ (ใช ้ในการเลือกทีอ
่ ยูอ
่ เี มลทีต
่ ้องการส่ง)
LDAP Search: ค ้นหาข ้อมูลจาก Directory
Settings: ตัง้ ค่าการส่งข ้อความ
Address Book: เรียกดูสมุดทีอ
่ ยู่ (ใช ้ในการเลือกทีอ
่ ยูอ
่ เี มลทีต
่ ้องการส่ง)

รูปที่ 20 แสดงตัวอย่างการเขียนข ้อความอีเมล

From
To
Cc
Bcc
Subject
Attachment
Text Encoding
Notify when Delivered
Notify when Read
Priority
Rich formatting
Copy Sent In Sent Items

ื่ และทีอ
ระบุชอ
่ ยูอ
่ เี มลสาหรับผู ้ส่ง
ื่ และทีอ
ระบุชอ
่ ยูอ
่ เี มลสาหรับผู ้รับ
ื่ และทีอ
ระบุชอ
่ ยูอ
่ เี มลสาหรับผู ้รับ (สาเนา)
ื่ และทีอ
ระบุชอ
่ ยูอ
่ เี มลสาหรับผู ้รับ (สาเนาซ่อน)
ระบุหวั เรือ
่ งของข ้อความ
ระบุไฟล์แนบทีต
่ ้องการส่ง
ระบุภาษาทีต
่ ้องการใช ้สาหรับข ้อความ
ระบุให ้แจ ้งเตือนเมือ
่ ข ้อความส่งถึงปลายทาง
ระบุให ้แจ ้งเตือนเมือ
่ ข ้อความได ้ถูกเปิ ดอ่าน
ระดับความสาคัญ ได ้แก่ ตา่ (Low) กลาง (Medium) สูง (High)
และไม่กาหนด (Undefined)
ั Rich Text ได ้แก่ ตัวหนา ตัวเข ้ม และตัวเอียง
เรียกใช ้ฟั งก์ชน
ระบุให ้สาเนาข ้อความทีส
่ ง่ ให ้บันทึกในกล่องข ้อความ Sent Items

13

BizMail: วิธกี ารใช้งาน Webmail - Thai Version 2.0

4 ADDRESS BOOK
สามารถทาได ้โดยการคลิกทีป
่ ม
ุ่

่ มุดทีอ
ซึง่ อยูใ่ นเมนูบาร์ด ้านบนของหน ้าจอ และเมือ
่ คลิกแล ้วก็จะเข ้าสูส
่ ยู่

รูปที่ 21 แสดงข ้อความทีอ
่ ยูต
่ ด
ิ ต่อ (Contacts)

4.1 การสร้างทีอ
่ ยูต
่ ด
ิ ต่อใหม่
ั Contacts
คลิกทีป
่ ุ่ ม
ในเมนูย่อยของฟั งก์ชน
อัพเดทการสร ้างทีอ
่ ยูต
่ ด
ิ ต่อ

แล ้วกรอกรายละเอียดของทีอ
่ ยู่ตด
ิ ต่อใหม่ คลิกทีป
่ ม
ุ่

เพือ
่

รูปที่ 22 แสดงการสร ้างข ้อความทีอ
่ ยูต
่ ด
ิ ต่อ (Contacts)
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4.2 การสร้างกลุม
่ ผูต
้ ด
ิ ต่อ (Contact Group)
ั Contacts จากนัน
ื่ กลุม
คลิกทีป
่ ม
ุ่
ในเมนูยอ
่ ยของฟั งก์ชน
้ ในช่องของ File As ให ้ทาการใส่ชอ
่ ทีจ
่ ะสร ้าง และ
ในช่องของ E-mail ให ้เพิม
่ Contact ใหม่เข ้าไปในกลุม
่ หรือคลิกที่
เพือ
่ นา Contact ใน Address Book มาใส่
่ นีล
จากนัน
้ คลิกทีป
่ ม
ุ่ Add Contact เพือ
่ ทาการเพิม
่ รายชือ
้ งไปในกลุม
่ ใหม่ แล ้วคลิกทีป
่ ม
ุ่
กลุม
่

เพือ
่ อัพเดทการสร ้าง

รูปที่ 23 แสดงการสร ้าง Contact Group
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่ นต ัว
5 การกาหนดกฎเกณฑ์ และการตงค่
ั้ าสว
5.1 การสร้าง Vacation Message
เป็ นการสร ้างข ้อความตอบกลั บ อั ต โนมั ต ส
ิ าหรั บ กรณี ท ี่ไ ม่ ส ามารถตอบข ้อความได ้หรือ อยู่ ใ นช่ว งลาพั ก งาน
(Vacation) ซึง่ ทาได ้โดยการคลิกทีป
่ ม
ุ่
Mail Control ในเมนูบาร์ จากนัน
้ คลิกที่ “Rules” ให ้กรอกข ้อความ
่ ของผู ้ทีส
ตอบกลับอัตโนมัตล
ิ งในช่อง Vacation Message โดยสามารถใช ้ข ้อความพิเศษ เช่น ^F แทนชือ
่ ง่ เมลมา
และคลิกที่ Enable
เพือ
่ ใช ้งาน หากต ้องการยกเลิกให ้เอาเครือ
่ งหมายในกล่องท าเครือ
่ งหมายหลังข ้อความ
“Enable” ออก และคลิกทีป
่ ม
ุ่

เพือ
่ อัพเดทการตัง้ ค่า

รูปที่ 24 แสดงการเข ้าใช ้งาน Vacation Message
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5.2 การสร้างกฎเกณฑ์ (Rules)
เป็ นการสร ้างกฎเกณฑ์เพือ
่ ใช ้ควบคุมและจัด การ Message
ต ้องการ

ทีเ่ ข ้าสู่ระบบ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งานได ้ตามความ

ื่ กฎเกณฑ์ทต
การสร ้างกฎเกณฑ์สามารถทาได ้โดยใส่ชอ
ี่ ้องการในส่วนของ Add New จากนัน
้ คลิกทีป
่ ม
ุ่ Create
และทาการกาหนดเงือ
่ นไขและกฎเกณฑ์ โดยคลิกทีป
่ ม
ุ่ “Edit”

3
1

2

รูปที่ 25 แสดงตัวอย่างการตัง้ ชือ่ กฎเกณฑ์ (Rules)

รูปที่ 26 แสดงตัวอย่างการตัง้ ค่ากฎเกณฑ์ (Rules)
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Rules จะประกอบด ้วย 2 ส่วนหลักๆ ด ้วยกัน คือ
1) Data เป็ นการกาหนดเงือ
่ นไขของข ้อมูลทีป
่ รากฏใน message ใดๆ
From
Sender
Return-Path
To
Cc
Any To or Cc
Each To or Cc
Reply-To
‘From’ Name
Subject
Message-id
Message size
Time of Day
Current Date
Current Day
Human Generated
Header Filed
Any Recipient
Each Recipient
Existing Mailbox
Source

จาก (ผู ้ส่ง)
ผู ้ส่ง
E-mail address ทีส
่ ง่ กลับ
ถึง (ผู ้รับ)
สาเนา (ผู ้รับ)
ถึงใครก็ตาม หรือ สาเนา (ผู ้รับ)
ถึงใครคนใดคนหนึง่ หรือ สาเนา (ผู ้รับ)
ตอบกลับถึง (ผู ้รับ)
่
จาก (ผู ้ส่ง) ชือ
หัวเรือ
่ ง
รหัส Message-id
ขนาดของ Message
เวลาของ Message
วันทีป
่ ั จจุบน
ั (Monday, Tuesday, Wednesday, etc.)
วันทีป
่ ั จจุบน
ั
ถูกสร ้างโดยบุคคล (ไม่ใช่คอมพิวเตอร์)
ข ้อความในหัว Message
ผู ้รับคนใดคนหนึง่
ผู ้รับคนใด
Mailbox ทีถ
่ ก
ู สร ้างขึน
้ แล ้ว
ข ้อมูลต ้นทาง

2) Action เป็ นการกาหนดให ้ระบบทาตามทีต
่ ้องการหลังจากทีถ
่ ก
ู เงือ
่ นไข
If data is [ ]
Then Action [ ] ; ถ ้าเงือ
่ นไขของข ้อมูลเป็ นจริง ให ้ทาตามคาสัง่

Store in
Store Encrypted in
Mark
Add Header
Tag Subject
Reject with
Discard
Stop Processing
Remember ‘Form’ in
Accept Request

เก็บข ้อมูลใน
เก็บข ้อมูลทีไ่ ด ้ถูกเข ้ารหัสใน
ทาสัญลักษณ์
เพิม
่ หัวข ้อมูล
เพิม
่ ข ้อความในหัวเรือ
่ ง
ปฏิเสธด ้วย
ละเว ้นการทางานใดๆ
หยุดการประมวลผล
บันทึกผู ้ส่งใน
ยอมรับการร ้องขอ

Parameter
่ Mailbox
ชือ
่ Mailbox
ชือ
ข ้อมูล Header
ข ้อความ
ข ้อความ

่ Address Book
ชือ
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ต ัวอย่างการสร้างกฎเกณฑ์
Ex1- การละเว ้น (ไม่รับ) เมลทีไ่ ม่ถก
ู รูปแบบ
Data: Message-Id
is not *@*
Action: Discard
Ex2- การละเว ้น (ไม่รับ) เมลทีใ่ ห ้ส่งกลับไปยัง info@xxx.com
Data: Return-Path
is
<info@xxx.com>
Action: Discard
Ex3- กรณีทเี่ มลทีส
่ ง่ มาหลังจาก 8:15 am ให ้ทาการมาร์คให ้เป็ นข ้อความสาคัญ
Data: Time Of Day
is greater
8:15am
Action: Mark
Flagged
Ex4- กรณีทเี่ มลทีส
่ ง่ มามี Header แสดงว่า X-Spam ให ้ทาการเพิม
่ Header Field X-Color เข ้าไป และเพิม
่
ด ้านหน ้าของหัวเรือ
่ งว่า [SPAM]
หมายเหตุ X-Color เป็ นการให ้แสดงเป็ นสี ซึง่ ในทีน
่ ใี้ ห ้แสดงเป็ นสีแดง
Data: Header Field
is
X-Spam: *
Action: Header X-Color: red
Action: Tag Subject
[SPAM]
Ex5- กรณีทเี่ มลทีส
่ ง่ มามีหวั เรือ
่ ง *list* ให ้ Mark Flagged สาหรับเมลฉบับนัน
้ ๆ ให ้เป็ นข ้อความสาคัญ
Data: Sender
is
*list*
Action: Mark
Flagged
Ex6- กรณีทเี่ มลทีส
่ ง่ มาจาก abcdef.com ให ้ย ้ายไปเก็บไว ้ใน เมลบ๊อกซ์ของ ABCDEF ซึง่ เป็ นโฟลเดอร์ยอ
่ ยของ
INBOX
Data: From
is
*@abcdef.com
Action: Store in
INBOX/ABCDEF
ื่ ว่า veerachart@xxx.com ซึง่ เป็ นหัวหน ้า ให ้ทาสัญลักษณ์โดยการ
Ex7- กรณีทเี่ มลทีส
่ ง่ มาจากผู ้ใช ้งานทีช
่ อ
Mark Flagged สาหรับเมลฉบับนัน
้ ๆ ให ้เป็ นข ้อความสาคัญ
Data: From
is
veerachart@xxx.com
Action: Mark
Flagged
5.3 การเปลีย
่ นรห ัสผ่าน
สามารถทาได ้โดยคลิกที่

“Setting” จากนัน
้ เลือกทีเ่ มนูยอ
่ ย “Password”

รูปที่ 27 แสดงการเปลีย
่ นรหัสผ่าน
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5.4 การใชง้ าน Foreign Folder
Foreign Folder คือ โฟลเดอร์ของผู ้ใช ้อืน
่ ทีม
่ ก
ี ารกาหนดสิทธิใ์ ห ้สามารถเข ้าถึง (Lookup, Select, Seen, Flags
ฯลฯ เป็ นต ้น) ได ้
ในกรณีทค
ี่ ณ
ุ ได ้รับสิทธิในการเข ้าถึงโฟลเดอร์ของผู ้ใช ้อืน
่
คุณสามารถใช ้งานโฟลเดอร์ดงั กล่าวได ้โดยคลิกทีป
่ ม
ุ่
ื่ ทีใ่ ช ้อ ้างอิง
Management ในแถบเครือ
่ งมือทีอ
่ ยูบ
่ นหน ้าต่างด ้านซ ้าย ในส่วนของ Folder Aliases ให ้ใส่ชอ
ื่ ของ Foreign folder ในรูปแบบ ~username/folder_path ลงใน
โฟลเดอร์นัน
้ ๆ ลงในช่อง Alias Name และใส่ชอ
ช่อง Folder Name
ยกตัวอย่างเช่น ใส่ Alias Name เป็ น Global Contacts และใส่ Folder Name เป็ น ~service/Contacts เพือ
่ เข ้า
ื่ service โดยอ ้างอิงโฟลเดอร์ดงั กล่าวด ้วยชือ
่ Global Contact เป็ นต ้น
ใช ้งานโฟลเดอร์ Contacts ของผู ้ใช ้ทีช
่ อ

5.5 การกาหนดลายเซ็น

รูปที่ 28 แสดงการใช ้งาน Foreign Folder

การกาหนดลายเซ็นสาหรับแนบท ้ายอีเมลทีส
่ ง่ ออกไปหาผู ้อืน
่ สามารถทาได ้โดยคลิกทีป
่ ม
ุ่
“Setting” ในเมนู
บาร์ จากนัน
้ เลือกเมนูยอ
่ ย “Compose” จะปรากฏหน ้าต่าง ให ้ใส่ข ้อความลายเซ็นลงในช่องทีอ
่ ยูด
่ ้านหลังข ้อความ
“Signature” แล ้วทาการบันทึกโดยคลิกทีป
่ ม
ุ่

รูปที่ 29 แสดงตัวอย่างการกาหนดลายเซ็น
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