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คู่มือบริหาร EMAIL สําหรับระบบคอนโทรล Direct Admin 
 
เขา้สู่ระบบดว้ยการพิมพ ์url วา่ 
http://www.yourdomain.com:2222 (แทนค่า yourdomain.com ดว้ย โดเมนเนมของท่าน) 
 
ใส่ค่า username และ password ท่ีท่านไดรั้บจากทางบริษทั กรอกเสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ม Login 

 
หนา้จอ User Panel ของระบบ DirectAdmin Web Control Panel 

 
 
ในการบริหารอีเมล ์ใหใ้ชท่ี้ E-mail Management เท่านั้น 
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เขา้สู่หนา้จอบริหารระบบอีเมล ์
การสร้างอีเมลใ์หม่ (new email account) ใหก้ดปุ่ม E-Mail Accounts 

คล๊ิกท่ี Create POP3 mail accounts ในรูป 

 
 
กรอกช่ืออีเมลใ์หม่ท่ีตอ้งการจะสร้างในช่อง POP3 Username 

กรอก Password และยนืยนั Password อีกคร้ัง ในช่อง Re-Enter Password 

กาํหนด ขนาดของตูรั้บอีเมล ์ในช่อง Email Quota(Meg)  

(หมายเหตุ การกาํหนดเป็น 0 จะเท่ากบัไม่กาํหนดขนาด) 
กดปุ่ม Create 

 
 
ถา้เรียบร้อยจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

 
 
 
การกาํหนดคุณสมบติัอ่ืนๆใหก้บัอีเมลข์องเรา 
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ในช่อง Usage(Meg) เป็นการรายงานปริมาณท่ีใชไ้ป 
โปรดระวงัอยา่ใหเ้กินท่ีกาํหนด จะทาํใหท่้านไม่สามารถรับอีเมลไ์ดอี้ก 
ในกรณีท่ีเกินโควตา้ใหไ้ปทาํการกาํหนด โควตา้ใหม่ท่ีช่อง Password/Quota 

กดปุ่ม change 

ณ ท่ีน้ี ท่านจะสามารถกาํหนด Password และ Quota ใหม่ใหก้บัอีเมลไ์ด ้

ในกรณีท่ีท่านลืม Password ของอีเมลน์ั้นๆ ระบบไม่สามารถบอกไดว้า่ Password เก่าคืออะไร 
ใหก้าํหนดใหม่เขา้ไปเลย  
เสร็จแลว้กดปุ่ม Update เป็นอนัเสร็จส้ิน 

 
 
การกาํหนดรับอีเมลด์ว้ย Outlook 

หลายท่านคุน้เคยกบัการรับอีเมลด์ว้ยโปรแกรม Microsoft Outlook 

ใหไ้ปกาํหนดดงัน้ี 

ท่ีช่อง Outlook Settings คล๊ิกท่ี download 

 
กดปุ่ม Run ทาํตามคาํสั่งท่ีปรากฏข้ึน ใหก้ด Yes 

เป็นอนัเสร็จส้ิน ไปเปิดดูท่ี Outlook ของท่าน 

อีเมลน์ั้นๆ จะเขา้ไปอยูพ่ร้อมใชโ้ดยอตัโนมติั 

 
คาํสั่ง Catch-All E-mail  
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สาํหรับกาํหนดอีเมลก์ลาง ในการรับเอกสาร ในกรณีท่ีผูส่้งพิมพช่ื์ออีเมลม์าผดิ แต่เรากย็งัสามารถรับไดด้ว้ย
ความสามารถของระบบน้ี 

 
ในช่อง address ใหก้ดปุ่ม dropdown แลว้กาํหนดอีเมลก์ลาง 
กดปุ่ม update  

เท่าน้ี ถึงแมลู้กคา้จะระบุอีเมลม์าผดิ เรากจ็ะยงัรับเอกสารนั้นๆไดท่ี้อีเมลน้ี์ 

 
คาํสั่ง Forwarders 

 
กาํหนดใหส่้งอีเมลต่์อไปยงัอีเมลอ่ื์นๆ 

กดปุ่ม Forwarders 

กดปุ่ม Create new Forwarder 

 
 
กาํหนดอีเมลต์น้ทาง ท่ี Forwarder Name 

กาํหนดอีเมลป์ลายทาง ท่ี Destination Email 

กดปุ่ม Create 

เช่นในตวัอยา่ง เอกสารท่ีส่งมายงัอีเมลท่ี์ช่ือ nantana@siamflower1985.com  
จะถกูนาํไปส่งยงัอีเมล ์nantana123@yahoo.com แทนทั้งหมด 
 

 
 
 
Autoresponders 
 
ระบบตอบรับอตัโนมติั 

กดปุ่ม Create New Autoresponder 
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กาํหนดอีเมลท่ี์จะใช ้ในช่อง Responder Address 

กรอกขอ้ความท่ีตอ้งการใหร้ะบบตอบกลบัอตัโนมติั 
ถา้ตอ้งการใหเ้อกสารสาํเนาไปยงัอีเมลอ่ื์นอีกใหก้าํหนดในช่อง Send a CC to: 

กดปุ่ม Create 

 
 
 
ปุ่มลาพกัร้อน Vacation Message 

 
ใชใ้นกรณีท่ีท่านตอ้งการบอกลูกคา้ท่ีส่งจดหมายมาถึงท่านใหรั้บทราบวา่ท่านลาพกัร้อนอยู ่
กดปุ่ม Set New Vacation Message 

 
กาํหนดอีเมลข์องท่าน กรอกขอ้ความในช่อง Vacation Message 

กาํหนดเวลาเร่ิมและส้ินสุด 
กดปุ่ม Create 
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Mailing Lists 
 
การกาํหนดลิสตข์องอีเมลใ์นการส่งเอกสารกลุ่ม 

กาํหนดอีเมลใ์หม่ในการใชง้าน คล๊ิก Create Mailing List 
(หมายเหตุ ไม่สามารถใชก้บัอีเมลท่ี์ตั้งอยูก่่อนหนา้น้ีแลว้ จะตอ้งตั้งข้ึนมาใหม่ จากหนา้จอน้ี) 

 
กาํหนดอีเมลใ์หม่ในการส่งเมล ์ 
กดปุ่ม Create 

 
List ใหม่จะเกิดข้ึน 
กดปุ่ม view 

 
เพ่ิมอีเมลล์กูคา้ลงในลิสต ์E-Mail 

กดปุ่ม Submit รายนามจะถกูเพ่ิมเขา้ไป 
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รายละเอียดเพิ่มเติมในการใชง้าน อ่านไดจ้าก 
http://www.site-helper.com/email.html#majordomo 
และ http://www.greatcircle.com/majordomo/ 

 
 
การกรองอีเมลท่ี์ไม่ตอ้งการ 
 
สามารถระบุคุณสมบติัของอีเมลท่ี์ตอ้งการกรองออกได ้5 วธีิ คือ 

1. บลอ๊คอีเมลโ์ดยตรง Block a specific e-mail address 

2. บลอ๊คจากทั้งโดเมน Block mail from an entire domain 

3. บลอ๊คจากการกาํหนดคาํ Block all e-mail containing the word 

4. บลอ๊คจากขนาดของอีเมล ์Block all e-mail larger than 

5. บลอ๊คจากระบบกรองคาํหยาบ Enable adult filter…… 

 
 
การเขา้ไปยงัอีเมล ์

 
เลือกปุ่มใดปุ่มหน่ึงเพ่ือเขา้ไปอ่านอีเมลข์องท่าน ระหวา่งระบบ 

SquirrelMail และ UebiMiau  

แนะนาํ : UebiMiau สามารถอ่านเมลภ์าษาไทยไดดี้ 

หรือท่ี browser ของท่านใหพิ้มพ ์
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mail.yourdomain.com 
ท่านกจ็ะเขา้สู่ระบบเวบ็เมลข์องท่านไดเ้ช่นกนั 

 
การกาํหนด Spam 

 
เม่ือจดหมายนั้นๆถกูกาํหนดวา่เป็นแสปม จะนาํไปเกบ็ท่ีใด 

1. ไม่บลอ๊คแสปม จะปนอยูใ่น inbox 

2. ถกูส่งไปยงั catch-all/.spamassassin/spam folder  

3. ถกูส่งไปยงัโฟลเดอร์ท่ีท่านกาํหนดข้ึนมาเอง 
4. ลบจดหมายนั้นท้ิง 

 
 
ตั้งความแรงของการกรอง (หมายเหตุ low = กรองหยาบ spam ผา่นมากข้ึน) 

 
 
ตอ้งการเขียนขอ้ความโตต้อบจดหมายแสปม? 

 
 
จดหมายแสปมถกูส่งอยา่งไร? 

1. ไม่รวมส่ิงท่ีแนบมาดว้ย attachments (ไม่แนะนาํ) 
2. รวม attachment เขา้ไปดว้ย(แนะนาํ) 
3. เอาแต่ attachment ท่ีเป็นขอ้ความออก 

 
 
กาํหนด อีเมลท่ี์ท่านกาํหนดวา่เป็นแสปม 
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กาํหนดอีเมลท่ี์ไม่ใช่แสปม 

กดปุ่ม Save 

 
 
 
 
วธีิการใชง้านอีเมลล ์

ใหเ้ขา้ไปท่ี mail.yourdomain.com 

 
 
 
ใส่ username-password ท่ีจดัตั้งไว ้กจ็ะสามารถใชง้านเวบ็ไซทไ์ดท้นัที 
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หากท่านตอ้งการส่งอีเมลล ์ใหเ้ขา้ไปท่ี             กจ็ะเจอหนา้ 
 

 
 
ท่านกส็ามารถเขียนจดหมาย และส่งออกผา่นทางหนา้น้ีไดท้นัที 
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หากท่านตอ้งการท่ีจะเปล่ียน option ใหเ้ขา้ไปท่ี    (ปรับแต่ง) 

 
 
กจ็ะสามารถเขา้ไป Set up option ไดท้นัที  

หากตอ้งการเปล่ียน password ใหไ้ปท่ี   หรือ (ปรับแต่ง) 
เลือกเปล่ียนรหสัผา่น ใส่ password เก่า และ password ใหม่ กจ็ะสามารถใชง้านไดท้นัที 
 
 
End of file 
Thank you 
Megaweb.co.th 


