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ขอความทันใจ
ขอมูลเกี่ยวกับขอความทันใจ
ขอความทนัใจ (สนทนา) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวย
ใหคุณสามารถสนทนากบัอกีฝายหนึง่ไดโดยใชขอความสั้นๆ
อยางรวดเร็ว และเขารวมพดูคุยในฟอรัมตางๆ (กลุมสนทนา)
ตามหัวขอเฉพาะ ผูใหบริการแตละรายไดจัดทาํเซริฟเวอร IM ที่
ใชรวมกนัได ซึ่งคุณสามารถล็อกอนิได เมื่อคุณลงทะเบียนใน
บริการสนทนาแลว ผูใหบริการอาจใหบริการคุณสมบัติตางๆ ที่
ไมเหมือนกนั
กอนที่คุณจะสามารถใชขอความทนัใจได คุณตองบันทึกการตั้ง
คาเพือ่เขาใชบริการที่คุณตองการใชงานกอน การตั้งคาดัง
กลาวอาจกําหนดไวในเครื่องลวงหนาแลว หรือคุณอาจไดรับ
การตั้งคาในรูปแบบของขอความการกาํหนดคาจากผูใหบริการ
ทีน่ําเสนอบริการสนทนา นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้ง
คาดวยตัวคุณเองได

มุมมองสนทนา
เลอืกเมื่ออยูในหนาจอหลักของแอปพลเิคชั่น

● ID ผูใช  — เพือ่ดูสถานะสนทนาและขอมูลของคุณเอง
● สนทนา  — เพือ่ดูรายการสนทนา กลุมสนทนา และคําเชิญ
ทีไ่ดรับ รวมทั้งการเปดกลุมสนทนา การสนทนา หรือคําเชิญ

ูรายชื่อ เลอืกชื่อจากรายการรายชื่อตัวเลอืกที่มีใหเลอืก
มีดังตอไปนี้

● การสนทนาใหม  — เริ่มหรือดําเนินการสนทนาตอกบัผูใช
สนทนา

● รายชือ่ใหม  — สราง แกไข หรือดูสถานะของรายชื่อ
สนทนาออนไลนของคุณ

● การสนทนาที่จัดเกบ็  — ดูเซสชั่นขอความทันใจที่จัดเกบ็
ไวกอนหนานี้

เมื่อคุณเปดการสนทนา หนาจอสนทนาจะแสดงขอความทีส่ง
ออกและไดรับ ในการสงขอความใหม ใหพมิพขอความในชอง
แกไขที่ดานลางของหนาจอ

การเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรสนทนา
1. ในการเชื่อมตอกบัเซิรฟเวอรขอความทนัใจ (IM) ทีใ่ช 
ใหเปด IM แลวเลอืก ตัวเลือก > ล็อกอิน

2. พมิพ ID ผูใชและรหัสผานของคุณ แลวกดปุมเลือ่นเพือ่
ลอ็กอนิ คุณจะไดรับ ID ผูใชและรหัสผานที่จะใชกบั
เซริฟเวอรสนทนาจากผูใหบริการของคุณ

3. หากตองการลงทะเบียนออก ใหเลอืก ตัวเลือก > ล็อกเอาท
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การเริ่มตนการสนทนาใหม
ในการเริ่มตนการสนทนาใหม เมื่ออยูในมุมมองหลักแอปพลิ
เคชั่น ใหเลื่อนไปที่รายการรายชื่อสนทนา หากรายการดังกลาว
ปด ใหกดปุมเลื่อนเพือ่ขยายรายการ ซึง่รายการนั้นจะแสดงราย
ชื่อสนทนาที่อยูในรายการ

เลือ่นไปทีร่ายชื่อที่ตองการในรายการรายชื่อ ไอคอนจะแสดง
สถานะวางของรายชื่อ ในการเริ่มตนสนทนากบัรายชื่อ ใหกด
ปุมเลื่อน

เมื่อคุณเลือกรายชื่อ หนาจอการสนทนาจะเปดขึ้นพรอมกบัชอง
แกไขขอความ และคุณจะสามารถเริ่มพมิพขอความลงในชอง
แกไขขอความได

การดูและการเริ่มตนสนทนา
ภายในหัวขอการสนทนา คุณสามารถดูรายการของรายชื่อที่
คุณกาํลังจะสนทนาโตตอบได การสนทนาที่ดําเนินอยูจะปด
โดยอตัโนมัติเมื่อคุณออกจากการสนทนา

ในการดูการสนทนา ใหเลือ่นไปที่ผูเขารวม แลวกดปุมเลือ่น

หากตองการดําเนินการสนทนาตอขณะที่กาํลังดูการสนทนา
ใหเขียนขอความ แลวกดปุมเลื่อน

ในการกลบัไปที่รายการสนทนาโดยไมปดการสนทนานั้น 
ใหเลอืก กลับ

ในการปดการสนทนา ใหเลอืก ตวัเลือก > จบการสนทนา

ในการเริ่มตนสนทนาใหม ใหเลอืก ตวัเลือก > การสนทนา
ใหม

การเปลี่ยนสถานะของตนเอง
ในการเปลี่ยนสถานะสนทนาของตนเองทีจ่ะใหปรากฏตอผูใช
สนทนารายอื่น เมื่ออยูในมุมมองหลัก ใหเลือ่นไปที่รายการแรก

หากตองการเลอืกสถานะใหม ใหกดปุมเลื่อน เลื่อนไปทีส่ถานะ
ใหม แลวกดปุมเลือ่น

การเปลี่ยนแปลงการกําหนด
ลักษณะสนทนาสวนตัว
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา > กําหนดลักษณะ และจากตัว
เลือกตอไปนี้:

● ใชชื่อหนาจอ (จะปรากฏขึ้นในกรณีทีเ่ซิรฟเวอรรองรับกลุม
สนทนาเทานั้น) — ในการใสชื่อเลน ใหเลอืก ใช

● แสดงสถานะของฉัน  — ในการยอมใหใหผูอืน่เห็นชื่อของ
คุณในขณะออนไลน ใหเลือก แสดงกับทุกคน

● ยอมรบัขอความจาก  — ในการรับขอความจากผูรวม
สนทนาทกุราย ใหเลอืก ทั้งหมด

● ยอมรบัขอความจาก  — ในการรับขอความจากผูรวม
สนทนาทีจ่ากรายชื่อติดตอของคุณเทานัน้ ใหเลอืก รายชื่อ
เทานั้น คําเชิญสนทนาจะสงมาจากรายชื่อสนทนาที่
ตองการใหคุณเขารวมสนทนาในกลุม
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● เรยีงรายชื่อสนทนา  —  เลือกวธิีเรียงลําดับรายชื่อ: ตาม
ตัวอักษร หรือ ตามสถานะออนไลน

● โหลดซ้ําสถานะ  — ในการเลอืกวิธีอพัเดตขอมูลวาจะให
รายชื่อของคุณอยูในสถานะออนไลนหรือออฟไลน ใหเลือก
อัตโนมัต ิหรือ โดยผูใช

● รายชือ่ออฟไลน  — เลือกวาจะใหรายชื่อที่อยูในสถานะ
ออฟไลนปรากฏในรายการรายชื่อหรือไม

● สีขอความของตนเอง  — เลือกสีของขอความทนัใจทีจ่ะ
สง

● สีขอความที่ไดรบั  — เลอืกสีของขอความทันใจที่ไดรับ
● แสดงขอมูลวันที่/ เวลา  — ในการดูวันที่และเวลาของ
ขอความทนัใจในสนทนา ใหเลือก ใช

● แบบเสียงเตอืนสนทนา  — เปลี่ยนแบบเสียงที่จะใหดังขึ้น
เมื่อไดรับขอความทันใจขอความใหม

การดึงรายชื่อสนทนา
คุณสามารถดึงรายชื่อจากเซิรฟเวอรหรือเพิม่ชื่อใหมลงใน
รายการรายชื่อได เมื่อคุณลอ็กอินเขาสูเซริฟเวอร ระบบจะดึง
ขอมูลรายการรายชื่อผูสนทนาทีใ่ชในครั้งกอนจากเซริฟเวอร
โดยอตัโนมัติ

การบนัทึกการสนทนา
เมื่อจะดูเนือ้หาในการสนทนา จัดเกบ็ขอความที่สนทนาโตตอบ
ในระหวางการสนทนา หรือขณะที่เขารวมกลุมสนทนา ใหเลอืก
ตวัเลือก > จัดเกบ็การสนทนา

ในการหยุดการบันทกึ ใหเลอืก ตวัเลือก > หยุดการบนัทึก

หากตองการดูการสนทนาที่บันทกึไว เมื่ออยูในมุมมองหลัก ให
เลือก ตัวเลือก > การสนทนาที่จดัเก็บ

การคนหาผูใชและกลุมสนทนา
ในการคนหาผูใชและกลุมสนทนา เมื่ออยูในมุมมองหลักชุมชม
สนทนา ใหเลือ่นไปที่รายการ เชน รายการสถานะของตัวคุณ
เอง เปนอันดับแรก หรือเลื่อนไปยังรายการที่อยูในรายการราย
ชื่อสนทนา

ในการคนหากลุมสนทนา ใหเลอืก ตัวเลือก > การสนทนา
ใหม > คนหากลุม คุณสามารถคนหาแบบคนหาตามชื่อกลุม
หัวขอ และสมาชิก (ID ผูใช)
ในการคนหาผูใช ใหเลอืก ตัวเลือก > รายชือ่ใหม > คนหา
จากเซิรฟเวอร คุณสามารถคนหาตามชื่อผูใช ID ผูใช เบอร
โทรศัพท และที่อยูอเีมล

เมื่อการคนหาเสร็จสมบูรณ ใหเลือก ตวัเลือก และจากรายการ
ตอไปนี้:
● ผลลัพธเพิม่เตมิ  — เพือ่ดึงผลการคนหาเพิม่เติม
● ผลลัพธกอนหนา  — เพือ่ดึงผลการคนหากอนหนา ถามี
ขอมูลใหดึง

● เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา  — เพือ่เพิม่ชื่อลงในรายชื่อ
สนทนา

● เปดการสนทนา  — เพือ่เปดการสนทนากบัรายชื่อ
● สงคําเชญิ  — เพือ่เชิญรายชื่อเขารวมสนทนา
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● ตัวเลือกการปดกัน้  — เพือ่ปดกัน้ไมรับขอความจากราย
ชื่อ เพิม่รายชื่อลงในรายการทีป่ดกั้น หรือดูรายการรายชื่อที่
ถกูปดกั้น

● รวม  — เพือ่เขารวมกลุมสนทนา
● จัดเกบ็  — เพือ่จัดเกบ็กลุมสนทนาที่ดึงขอมูลเปนรายการ
โปรดทีม่องเห็นในหัวขอสนทนา

● คนหาใหม  — เพือ่เริ่มการคนหาใหมโดยใชเกณฑทีแ่ตก
ตางออกไป

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกนัตามเซิรฟเวอรสนทนา

กลุมสนทนา
ในการเขารวมกลุมสนทนาทีจ่ัดเก็บไวในหัวขอสนทนา 
ใหเลือ่นไปยังกลุมที่คุณตองการเขารวม แลวกดปุมเลื่อน

หลงัจากเขารวมกลุมสนทนาแลว คุณสามารถดูขอความที่
สนทนาโตตอบกนัในกลุม และสงขอความของคุณเองได

ในการสงขอความ ใหเขียนขอความลงในชองแกไขที่ดานลาง
ของหนาจอ แลวกดปุมเลื่อน

ในการสงขอความสวนตัวถึงผูเขารวมสนทนา ใหเลือก 
ตัวเลือก > สงขอความสวนตัว

ในการตอบกลับขอความสวนตัวที่สงถงึคุณ ใหเลือกขอความ
แลวเลือก ตวัเลือก > ตอบ

ในการเชิญรายชื่อสนทนาที่กาํลังออนไลนใหเขารวมกลุม
สนทนา ใหเลือก ตวัเลือก > สงคําเชิญ

ในการปดกัน้ไมรับขอความจากผูเขารวมสนทนาบางราย 
ให เลือก กลับ > ตัวเลือก > ตัวเลือกการปดกัน้
หากตองการออกจากกลุมสนทนา ใหเลือก ตวัเลือก > ออก
จากกลุม

การตั้งคาเซิรฟเวอรสนทนา
เลือก ตวัเลือก > การตัง้คา การตั้งคาดังกลาวอาจกาํหนดไว
ในเครื่องลวงหนาแลว หรือคุณอาจไดรับการตั้งคาในรูปแบบ
ของขอความการกําหนดคาจากผูใหบริการทีน่ําเสนอบริการ
สนทนา คุณจะไดรับ ID ผูใชและรหัสผานจากผูใหบริการของ
คุณ เมื่อคุณสมัครขอใชบริการ หากคุณไมทราบ ID ผูใชและ
รหัสผาน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาทีม่ีใหเลือกมีดังตอไปนี้

● กําหนดลักษณะ  — เพือ่แกไขการตั้งคาสนทนา
● เซิรฟเวอรสนทนา  — เพือ่ดูรายการเซิรฟเวอรสนทนาที่
กาํหนดไวทัง้หมด

● เซิรฟเวอรที่ตัง้ไว  — เพือ่เปลีย่นเซริฟเวอรสนทนาที่คุณ
ตองการเชื่อมตอ

● ประเภทล็อกอินสนทนา  — หากตองการล็อกอนิโดย
อตัโนมัติเมื่อคุณเริ่มใชสนทนา ใหเลอืก เมื่อเริม่แอปพลิ
เคชัน่

ในการเพิม่เซิรฟเวอรใหมลงในรายการเซริฟเวอรสนทนาของ
คุณ ใหเลือก เซิรฟเวอรสนทนา > ตวัเลือก > เซิรฟเวอร
ใหม ปอนการตั้งคาเซิรฟเวอรตอไปนี้:
● ชือ่เซิรฟเวอร  — ชื่อเซริฟเวอรสนทนา
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● จุดเชือ่มตอที่ใช  — จุดเชื่อมตอทีต่องใชติดตอกบั
เซริฟเวอร

● ที่อยูเว็บ  — ที่อยู URL ของเซริฟเวอรสนทนา
● ID ผูใช  — ID ผูใช
● รหสัผาน  — รหัสผานในการล็อกอนิ
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