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1. จับภาพ Media Center 
อยางไรใหมีภาพ

โดยปรกติ แล  ว  หากคุณ
ต องการจับภาพหน  าจอของ
โปรแกรม Media Center สามารถ
ทาํไดโดยการกดท่ีปุม Print Screen 
จากคียบอรด แตมีปญหาอยู วา 
โปรแกรม Media Center ตองไม
ทํางานในโหมด Full Screen ถา
ทํางานในโหมด Full Screen ภาพ
ที่ไดออกมาจะกลายเปนภาพสีดํา
ลวนๆ เลย 

แนวทางแกไขใหเรามาปรับ
คาในรีจิสทรีเพียงเล็กนอย ปญหา
นี้จะหมดไป

1. พิมพคําสั่ง regedit เขาไป
ในชอง Start Search เพื่อเรียก
โปรแกรม Registry Editor ขึ้นมา
ทํางาน

2. เขาไปตามเสนทาง HKEY_
LOCAL_MACHINE -> SOFT
WARE -> Microsoft -> Win
dows -> CurrentVersion -> 
Media Center -> Service -> 

ตาเลก็ๆ ของโปรแกรมทีเ่ราไดยบุไวบน 
Taskbar เพียงแคลากเมาสไปวางไว
แถวๆ นั้น ฟเจอรนี้บางทานชอบ บาง
ทานไมชอบ ทานที่ไมชอบ สามารถสั่ง
ปดฟเจอร Live Preview ไดครับ

1. เรียกโปรแกรม Registry 
Editor โดยพิมพคําสั่ง regedit ลงไป
ในชอง Start Search

2. ไปตามเส นทาง  HKEY_
CURRENT_USER -> Software -> 
Microsoft -> Windows -> Current
Version -> Explorer -> Advanced 
ไปคลิกขวาที่จอดานขวา เลือกคําสั่ง 
New -> DWORD (32-bit) Value 
(รูป 3)

3. เปลี่ยนชื่อคียใหม โดยตั้งชื่อ
วา DisablePreviewWindow และ
ใหดับเบิ้ลคลิกเขาไปเปลี่ยนคาในชอง 
Value data เปน 1 (รูป 4)

3.คําสัง่เพือ่การเปด-ปด 
Administrator Account

 โดยคาปรกติของเซเว น ได
ปด Administrator Account (ศัพท

Video  คลกิขวาตรงจอขวามอื เลอืกคาํ
สั่ง New -> DWORD (32-bit) Value 
(รูป 1)

3. ดับเบิ้ลคลิกคียใหมที่ไดสราง
ขึ้นมา เปลี่ยนชื่อเปนวา EnablePrint-
Screen เขาไปแลวเปลี่ยนคาในชอง 
Value data ไปเปน 1 (รูป 2)

2. ปดฟเจอร Live Preview
จุดขายของเซเว นเรื่องหนึ่งคือ 

Live Preview เปนฟเจอรแสดงผลหนา

เรียกวา built-in administrator 
account หมายถึงมาพรอมกับตัว
วินโดวส)  หากคุณตองการใชคง
ตองใชคําสั่งเปดกันเสียกอน

1.  เรยีก Command Prompt 
ที่อยูใน Accessories ทํางานใน
โหมด Run as administrator 

2. พิมพคําสั่ง net user ad-

1
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ministrator /active:yes สําหรับ
สั่งเปดใชงาน หรือคําสั่ง net user 
administrator /active:no สาํหรบั
สั่งปดใชงาน (รูป 5)

4. เพิม่ประสิทธิภาพการ 
Startup ดวยการเปด 
Boot-Only Fetching

เมื่อคุณมีการติดตั้งโปรแกรม
จํานวนมากเพื่อใชงาน อาจทําใหใช
เวลาในการเปดวินโดวสใหพรอมใช
งานนานมากขึ้น วิธีการปรับคาเพื่อ
ใหโปรแกรมลดขั้นตอนนี้ ใหเราเปด
ใชบริการ Boot-Only Fetching

1.  พิมพคําสั่ง regedit ลง
ไปในชอง Start Search เพื่อเรียก
โปรแกรม regedit ขึ้นมาทํางาน

2. ไปตามเสนทาง HKEY_LO-
CAL_MACHINE -> SYSTEM -> 
CurrentControlSet -> Control 
-> SessionManager -> Memo
ryManagement -> PrefetchPa-
rameters มาดทูีห่นาจอดานขวามอื 
เหน็คยีชือ่ EnablePrefetcher และ 

EnableSuperfetch โดยคาปรกติเปน
คา 3  ใหเราดบัเบิล้คลกิเขาไปเปลีย่นคา
ใหเปน 2 ทั้งคู (รูป 6)

5. แกปญหาเมือ่ thumbnail 
แสดงผลไมถูกตอง

 เมือ่ทานใชเซเวนนานวันเขา อาจ
เจอกบัปญหา Thumbnail แสดงผลไม
ถกูตอง เรามวิีธีการบงัคบัใหเซเวนสราง 
Thumbnail Cache ขึน้มาใหใหม และ
เทคนิคนี้ยังชวยใหระบบทํางานไดเร็ว
ขึ้นมาอีกนิดหนอยดวย

1. เขาไปเรียกโปรแกรม Disk 
Cleanup ทีอ่ยูภายใต Accessories 
-> System Tools เลือกไดรฟที่
เปนตัวบูต เนื่องจาก Thumbnail 
Cache จะถูกสรางไวในไดรฟที่เปน
ตัวบูต (รูป 7)

2. ในวินโดวส Disk Cleanup 
ใหคลิกเลือกรายการ Thumbnails 
แลวคลิกที่ปุม OK  วินโดวสจะถาม
ความมัน่ใจอกีครัง้ ใหคลกิทีปุ่ม De-
lete Files เพือ่สัง่ใหลบจรงิๆ (รปู 8)

6. เรงความเร็วให Live 
Preview

โดยปรกตเิมือ่คณุลากเมาสผาน
โปรแกรมที่ถูกยอไวบน Taskbar 
คุณจะพบกับวินโดวสพรีวิวเล็กๆ ที่
ศัพทเรียกวา Live Preview หาก
เห็นวามันหนวง มันชาไปนิด กวา
จะเห็น เราสามารถปรับคาใหเร็ว
ทันใจได  

1.  พิมพคําสั่ง regedit ลง
ไปในชอง Start Search เพื่อเรียก
โปรแกรม regedit ขึ้นมาทํางาน

2. ไปตามเสนทาง HKEY_CUR-
RENT_USER -> Control Panel 
-> Mouse จากนั้นไปดูที่จอขวามือ 
มองๆ หาคยีทีช่ือ่ MouseHoverTime 
โดยคาปรกติเปน 400 ใหดับเบิ้ลคลิก
เขาไปเปลี่ยนคาเปน 0 (รูป 9)

5
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7. มาเพิม่ความเร็วให IE8
วิ ธี ก า รนี้ เ รี ย ก เป  นศั พท  ว  า 

re-registering a dll file เพราะไฟล 
.dll เปนหัวใจหลักในการทํางานของ 
IE8  การสั่ง re-registering ไฟล .dll 
ใหม เปนเหมือนการปรับแตงใหไดคา
ไฟลมาใหม โดยไฟลท่ีเราตองการปรับ
แตงคอืไฟล actxprxy.dll ซึง่เปนไฟล
ของโปรแกรม Active-X ของวนิโดวส 
การปรบัแตงไฟลนีจ้ะทําให IE8 เสถยีร
ขึ้น และอาจชวยใหสามารถเซิรฟเน็ต
ไดเร็วขึน้

1. ปดการใชงาน IE8 กนักอน จาก
นั้นเรียก Command Prompt ที่อยู
ใน Accessories ทํางานในโหมด Run 
as administrator

2. พิมพคําสั่งวา regsvr32 actx-
prxy.dll แลวกด Enter เมื่อทํางาน
สําเร็จแลว คุณจะไดวินโดวสแจงออก
มาครับ (รูป 10)

8. เปลีย่นคาการทํางานของ
ปุม Power Button ใหตรงใจ

โดยคาปรกติปุม Power But-

9. ขอ Quick Launch Bar 
กลับคืนมา

ท  านที่ เ คยชินกับการ ใช  
Quick Launch อาจไมสะดวก
เทาไหร เมื่อในเซเวนคาเริ่มตนได
ปด Quick Launch เอาไว แตไม
ยากเลยครับ ถาตองการดึงออก
มาใชงาน

1. คลิกขวาตรง Taskbar 
เลือกคําสั่ง Toolbars -> New 
toolbar (รูป 12)

2. ในชอง Folder ใหพิมพ
คําสั่งว า %SystemDrive%\
Users\%username%\AppDa-
ta\Roaming\Microsoft\Inter-
netExplorer\Quick Launch ตาม
ดวยการคลกิทีปุ่ม Select Folder 
(รูป 13)

3. เอาละครับ กลับไปดูตรง 
Taskbar คุณจะไดเห็น Quick 
Launch ปรากฏออกมาแลว คุณ
สามารถคลิกเลื่อนเพื่อเปลี่ยน
ตําแหนงได แตจะตองยกเลิกการ
ล็อค Taskbar เสียกอน โดยการ

คลิกขวาตรง Taskbar ไปยกเลิกการ
เลือกคําสั่ง Lock the taskbar

10. สรางชอรตคัต Flip 3D 
 สําหรับทานที่อยากใช Flip 

3D แลวรูสึกวาการเรียกใชมันไมคอย
สะดวก สามารถสรางชอรตคัตเพื่อ
เรียกใชเฉพาะเอาไวบนเดสกท็อป 

 1. คลกิขวาบนเดสกทอ็ป เลอืก
คําสั่ง New -> Shortcut  เมื่อ
ไดวินโดวสกําหนดรายละเอียด ให

ton ถูกเซ็ตใหเปน Shut down แต
คุณสามารถปรับเปลี่ยนใหเปนไปตาม
ตองการได โดยการคลิกขวาบน Task-
bar เลือกคําสั่ง Properties เลือกทํางา
นที่แท็บ Start Menu มองไปที่ Power 
button action มีตัวเลือกใหมากมาย
ครับ ทั้ง Switch user , Logoff , Lock 
, Restart , Sleep และ Shut down 
(รูป 11)
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กรอกคําสั่งลงไปวา C:\Windows\
s y s t em32 \ r und l l 3 2 . e x e 
DwmApi #105 (รูป 14)

2. สวนการกําหนดช่ือของช
อรตคัตใหกําหนดไดตามตองการ

11. เขาถึงแหลงเก็บไอคอน
เมือ่ทานตองการเปลีย่นไอคอน

ของช็อตคัต หลังจากคลิกขวาตรง
ช็อตคัตดังกลาว เลือกคําสั่ง Prop-
erties ไปแลว ตองตามดวยการคลกิ
ปุม Change Icon  จะเอ ไมเห็นมี
อะไรใหเลือกเลย (รูป 1)

ไมยากอะไรเลยครับ ในชอง 
Look for icons in this file ใหพมิพ
เขาไปใหมเปน %SystemRoot%\
System32\imageres.dll  เปน
ไงครับ มากันใหเลือกอื้อแลวครับ 
(รูป 2)

12. คนหาสถานีวิทยุ
ออนไลน (Internet Radio)

 ไหนๆ ชีวิตประจําวันไดเขา
สูโลกออนไลนกันไปแลว หากคุณ

ตองการคนหาวิทยุออนไลน (Inter-
net Raio) อาจเพื่อการฝกฝนภาษา 
สามารถอาศัยโปรแกรม Windows 
Media Player 12 ที่มาพรอมสรรพ
ในตัวเซเวนได  เมื่อเปดโปรแกรม 
Windows Media Player 12 ขึน้มา
แลว ใหไปคลิกที่ปุม Media Guide 
(รูป 3) หลังจากนั้นใหมาคลิกที่ลิงค 
Internet Radio แลวคุณจะพบกับ
ลิสตวิทยุออนไลน

13. ทําให On-Screen 
Keyboard มี Numeric 
Key pad

หลายทานหนัมาใชบรกิาร On-
Screen Keyboard เพื่อการพิมพ
ขอมูลบางอยางลงไปในเว็บ ทั้งนี้ก็
เพื่อปองกันโปรแกรมที่ดักจับการ
พิมพจากแปนพิมพ การเรียกใช

14

1

2

3

4

โปรแกรม On-Screen Keyboard  
ใหเรียก

จากทาง  S t a r t  - >  A l l 
Programs -> Accessories -> 
Ease of Access  จากน้ันกค็ลกิเลอืก
โปรแกรม On-Screen Keyboard 
(รูป 4)
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และโดยปรกติ On-Screen 
Keyboard จะไมมีแปนสําหรับ
พิมพตัวเลขโดยเฉพาะมาให (Nu-
meric Key pad) คุณจะตองเขาไป
เปดใชกอน โดยการคลิกที่ปุม Op-
tions (ตัวเลือก) จากโปรแกรม On-
Screen Keyboard เมื่อไดวินโดวส 
Options มาแลว ใหคลิกเลือกตรง
รายการ Turn on numeric Key 
pad (รูป 5)

14. เรงให Aero Peek 
แสดง Desktop ใหเร็วขึ้น

Aero Peek เปนความสามารถ
ทีโ่ดดเดน ชวยใหคณุมองเหน็ Desk-
top ไดในทันทีแบบโปรงใส แมวา
คุณจะเป ดโปรแกรมในหลายๆ 
วินโดวสที่เกะกะเต็มไปหมด วิธีการ
เรียกใชทําเพียงแคคุณลากเมาสไป
วางตรงรปูสีเ่หลีย่มทีอ่ยูตรงดานขวา
สุดของ Taskbar ท่ีมีคําวา Show 
Desktop  กํากับ หากคุณตองการ
ปรับแตงคาใหมันเร็วขึ้น สามารถ
ปรับแตงไดดวยวิธีนี้

1. พิมพคําสั่ง regedit ลงไปในชอง 
Start Search เมื่อโปรแกรม Registry 
Editor ปรากฏออกมาแลว ใหไปตามเสน
ทาง  HKEY_CURRENT_USER -> Soft-
ware -> Microsoft -> Windows -> Cur-
rentVersion -> Explorer -> Advanced 

 2. ไปคลิกขวาที่จอดานขวามือ 
เลอืกคาํสัง่ New -> DWORD (32-bit) 
Value (รปู 6)

 3. เปลี่ยนชื่อคียใหมไปเปน 
DesktopLivePreviewHoverTime  
แลวดับเบิ้ลคลิกเขาไป ใสคาเวลาตาม
ที่ตองการลงไปในชอง Value data 
ละอยาลืมเลือกหนวยใหเปนแบบ 
Decimal ดวยนะครับ (รูป 7)

15. วิธีกําหนดให Windows 
Media Center ทํางานตั้งแต
เริม่

หลายทานไดทําเครื่องพีซีให 
กลายเปนเอนเตอรเทนเมนตพีซีแบบ
เตม็ตวั โดยอาศยัโปรแกรม Windows 
Media Center เปนตัวชวยในการ
แปลงโฉมใหวินโดวสดูไมเปนวินโดวส 
ถาอยากใหดูดี ควรกําหนดให Win-
dows Media Center ทํางานตั้งแต
เริ่มสตารทกันเลย ก็นาจะดีนะครับ

1. วิธีกําหนดใหเรียกโปรแกรม 
Windows Media Center ขึ้นมา
ทํางาน เลือกไปที่ Tasks แลวคลิกไป
ที่ Settings (รูป 8)

2. คลิกเลือกตรง General  
(รูป 9)

5 7
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3. คลิกเลือกตรง Startup and 
Window Behavior (รูป 10)

4. คลิกเลือกรายการ Start 
Windows Media Center when 
Windows starts ตามดวยการคลิก
ที่ Save (รูป 11)

16. แกปญหาเมือ่ไม
สามารถสัง่ลบไฟลใน 
Recycle Bin

 ข อผิดพลาดในกรณีที่คุณ
เขาไปลบไฟลใน Recycle Bin ไม
ได  หรือสั่งใหเคลียร Recycle Bin 
ใหวาง กลับไมสามารถทําอะไรได 
แนวทางแกไขใหเราสั่งใหวินโดวส
สราง Recycle Bin ขึ้นมาใหใหม

1. ส่ังใหวินโดวสแสดงไฟลที่
ถูกซอนออกมา และใหยกเลิกการ
ปองกันไฟลที่เกี่ยวของกับระบบ
วินโดวส โดยการเรียก Windows 
Explorer ขึ้นมาทํางาน  คลิกไปที่
ปุม Organize เลือก Folder and 
search options จากนั้นเลือกไปที่
แท็บ View คลิกเลือก Show hid-

den files , folders and drives และ
คลิกยกเลิกรายการ Hide protected 
operating system files (รูป 12)

หลังจากนั้นเลือกไปท่ีไดรฟตัวติด
ตั้งเซเวน คุณจะพบกับโฟลเดอร $Re-
cycle.Bin ใหคลิกขวาสั่งลบดวยคําสั่ง 
Delete ไดเลย (รูป 13)

17.  ขอเอา Windows Live 
Messenger กลับคืนทีเ่ดิม

แฟนๆ  Windows Live Mes-
senger  อาจไมคุ นเคยกับการ
ที่เซเวนจับเอา Windows Live 
Messenger เวลาถูกยอมาไวบน 
Taskbar  เพราะแตไหนแตไรจะอยู

ตรง System Tray จน
เคยชินไปเสียแลว ถา
อยากจับเอาคืนไปไวที่ 
System Tray  ใหทํา
ดังนี้ครับ

ไปทีโ่ฟลเดอร C:\
Program Files -> 
Windows Live -> 
Messenger ไปคลิก
ขวาตรงไฟล msnms-

gr เลือกคําสั่ง Properties จากนั้นไป
ที่แท็บ Compatibility ไปคลิกตรง 
Run this program in compatibil-
ity mode for เลือกเปน Windows 
Vista (รูป 14)
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18. ยก Control Panel มา
ไวใน Taskbar 

หากทานมีความจําเปนตอง
เรียกใช Control Panel บอยๆ 
เพ่ือใชในการปรับแตงคาระบบ จะ
สะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อเรานําเอามา
ไวที่ Taskbar ดวยวิธีท่ีงายมากๆ 
โดยกอนอืน่ใหคณุเขาไปเปดวนิโดวส 
Control Panel ขึ้นมาทํางานกัน
กอน จากนั้นคอยไปคลิกขวาตรงไอ
คอนของ Control Panel ที่ Task-
bar  เลือกคําสั่ง Pin this program 
to taskbar เพียงเทานี้ คราวตอ
ไปใน Taskbar จะมีไอคอนสําหรับ 
Control Panel มาใหพรอม คุณ
ก็เพียงแตคลิกขวาเพื่อเรียกใชคําสั่ง
ยอยๆ ที่ตองใชกันบอยๆ (รูป 15)

19.  จัดรูปแบบขอความใน 
Sticky Notes

Sticky Notes ไมไดมีเพียง
ขอความแบบเดียวเรียบๆ ธรรมดา 
ธรรมดา ไหนๆ ก็ใช Sticky Notes 
เปนประโยชนเรื่องชวยจํากันแลว 

คีย ใหผล

CTRL+B ตัวหนา

CTRL+I ตัวเอียง

CTRL+U ตัวข�ดเสนใต

CTRL+T ตัวข�ดฆา

CTRL+SHIFT+ > เพ��มขนาดตัวอักษร

CTRL+SHIFT+< 
ลดขนาดตัวอักษร (ตาม
จํานวนที่กด)

CTRL+SHIFT+
L 1 ครั�ง  

หัวขอแบบ Bullet

CTRL+SHIFT+L 2 ครั�ง หัวขอแบบตัวเลข

CTRL+SHIFT+L 3 ครั�ง 
หัวขอแบบตัวอักษรพ�มพ
เล็ก เชน a , b ,c

CTRL+SHIFT+L 4 ครั�ง 
หัวขอแบบตัวอักษรพ�มพ
ใหญ เชน A , B , C

CTRL+SHIFT+L 5 ครั�ง 
หัวขอแบบตัวเลขโรมัน
พ�มพเล็ก เชน i , ii , iii

CTRL+SHIFT+L 6 ครั�ง 
หัวขอแบบตัวเลขโรมัน
พ�มพใหญเชน I , II , 
III , IV

มาลองใชคียลัดเพื่อกําหนดรูปแบบ
ขอความใน Sticky Notes กันดีกวา
ครับ (รูป 16)

20.  ทําไมเลือ่นไปตรง 
Show Desktop ไมเห็น 
Aero Peek ทํางาน

เอาละครับ เซเวนของใครมี

ปญหา เมื่อเลื่อนไปที่ Show Desk-
top บน Taskbar กลับไมพบวา Aero 
Peek ทําหนาที่แสดง Desktop ให
เห็นแบบเทๆ โปรงๆ  ใหตรวจสอบ
กันกอนวา เซเวนของคุณถูกปดฟเจอ
นน้ีไปหรอืเปลา แลวคอยไปตรวจสอบ
เรื่องการดจอรองรับคุณสมบัติ Aero 
Peek หรือไมกันทีหลัง

ใหคุณคลิกขวาตรง Taskbar 
เลือกคําสั่ง Properties ดูตรงดาน
ลางสุด ตรงกรอบ Preview desktop 
with Aero Peek ควรจะถกูคลกิเลอืก 
Use Aero Peek to preview the 
desktop เอาไวครับ (รูป 17)

21. ตั้งเวลาให Windows 
Media Center จูนอัพตัวเอง

อยางวาละครับ เมื่อคุณมีการ
เรียกใชโปรแกรม Windows Media 
Center กันอยูบอยๆ ประสิทธิภาพ 
คงไมเหมือนเดิม วิธีจูนอัพใหฟต คุณ
สามารถใชวิธีการตั้งเวลาใหโปรแกรม
จูนอัพใหกับตัวเองได โดยมีขอแม
วา ณ เวลาน้ันหามเปดใชโปรแกรม 

15 16
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Windows Media Center ทํางาน 
1. เรียกโปรแกรม Windows 

Media Center ขึ้นมาทํางาน เลื่อน
ไปที ่Tasks แลวคลกิเลอืก Settings 
เขาไปคลิกเลือก General ตามดวย
การคลิกเลือกตรง Optimization 
(รูป 1)

2. เขาไปคลิกเลือก Perform 
optimization และกําหนดเวลาที่
จะใหโปรแกรมปรับปรุงตัวเองตรง 
Optimization schedule (รูป 2) 
และจบดวยการคลิกที่ปุม Save

22. แกปญหาเซเวนบูตแลว
บูตอีก

ถาคุณเจออาการเซเวนบูตแลว
บูตอีกไมไปไหนสักที เดาไดเลย
วาเกิดปญหากับเซเวนแลว โดย
ปญหาหนึ่งที่มักเจอคือ มีการติด
ตั้งไดรเวอรของฮารดแวรที่ไมไดถูก
ออกแบบมาสําหรับเซเวน แตได
พยายามติดตั้งเขาไปจนได

วธิแีกไขเพือ่ดูสาเหตุ และเขาไป
สู  Safe Mode เพื่อเขาไปถอด

23. ก็อบป Favorites เก็บ
ในรูปของ Shortcut

สําหรับเว็บโปรด คุณไดใชคํา
สั่ง Favorites เพื่อจัดเก็บ และหาก
ตองการนําเว็บโปรดไปใชในเครื่อง
อื่น จะตอง Export Favorites แลว
นําไป Import ใหกับ IE ของเครื่อง
อื่น โดยวิธีนี้หลายๆ ทานคงไมคอย
สันทัดเทาไหร 

จริงๆ แลวเว็บโปรดที่คุณสั่งจัด
เก็บไวใน Favorites นั้น  อยูในรูป

ของ Shortcut อยูแลว คุณสามารถก็
อบปไปใชกับเครื่องอื่นไดทันที เพียง
แคดับเบิ้ลคลิกที่ Shortcut ของเว็บ
นั้นๆ  

ใช   W indows Explo re r
เปดไปยังโฟลเดอร C:\Users\<
ยูสเซอรเนมที่ตองการ>\Favorites 
เห็นไหมครับ รายการใน Favorites 
ที่คุณสั่งเก็บดวย IE อยูภายในนี้ในรูป
แบบของ Shortcut  (รูป 4)

24.  เก็บผลการตรวจสอบ
แบตเตอรีไ่วในรูปแบบ HTML

ในเซเวนไดเพิ่มคําสั่งที่ใชในการ
วินิจฉัยระบบจัดการพลังงานของ
แบตเตอรี่ในโนตบุก (Power Effi-
ciency Diagnostics Report) โดย
ในรายงานนีเ้ราสามารถดรูายละเอยีด
ของแบตเตอรี่ไดดวย

วิธีการตรวจสอบ ใหเรียก Com-
mand Prompt ทาํงานในโหมด Run 
as administrator แลวเขาไปพมิพคาํ
สั่งวา powercfg -energy หลังจาก
นัน้รอสกัครูประมาณ 1 นาท ีคณุจะได

ไดรเวอรตัวปญหาออก ใหกด
ปุม F8  เพื่อเขาสู Advanced 
Boot Options เลือก Disable 
automatic restart on system 
failure  (รปู 3) เพยีงเทานีอ้าการ
บูตแลวบูตอีกจะหายไป ทําให
คุณไดเห็นขอความแจงความ
ผิดพลาดเพื่อใชเปนแนวทางแก
ปญหา
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ไฟลรายงานที่อยูในรูปแบบ HTML 
เก็บไวใหคุณอยูท่ี c:\Windows\
system32\energy-report.html 
และจากไฟลนี้คุณสามารถดับเบิ้ล
คลกิเพ่ือเปดดไูดทนัทจีาก IE (รปู 5)

ทีนี้ถ  าคุณอยากกําหนดให 
ไฟลรายงานไปอยูที่อื่นตามความ
ตองการ ใหระบุพารามิเตอร 

-output ตอทาย -energy เชน 
ถาผมตองการใหไฟลรายงานมาอยู

ตรง Desktop  ผมกพิ็มพคาํสัง่เขาไปวา  
powercfg -energy -output %USER-
PROFILE%\Desktop\Power_analy-
sis.html โดยท่ีไฟล Power_analysis.
html คุณสามารถเปลี่ยนเปนชื่อไฟล
ใหมไดตามตองการ  (รูป 6)

25. ปด Show Desktop แบบ
อัตโนมัติ

 ในเซเวนไดยายปุม Show Desk-
top มาไวทีป่ลายดานขวาของ Taskbar 
ที่โดยปรกติเปนแบบอัตโนมัติ เพียงแค
คุณเลื่อนเมาสไปทาบตรงปุม Show 
Desktop สัก 1 วินาที  ทุกอยางที่
เกะกะบน Desktop จะถกูทาํใหโปรงใส
เห็น Desktop ในทันที

แตบางทานก็ไมคอยชอบเทาไหร 
ตองการใหคลิกกอนถึงจะทํางานจะได

หรือไม ไดครับ เพียงแคปรับแตง
คาเพียงนอยนิด ใหคลิกขวาตรงปุม 
Show Desktop ไปคลิกยกเลิกการ
เลือกคําสั่ง Peek at desktop ออก
ไป (รปู 7) และถาตองการใหกลบัมา
ทาํงานแบบอตัโนมติัเชนเดิม ใหกลบั
มาคลิกเลือก Peek at desktop ให
ทํางาน (รูป 7)

26.  สราง Shortcut 
Recycle Bin วางไวบน 
Taskbar

บางทานอยากให Desktop 
สะอาดสะอานไมใหรก แตยังอยาก
ใช  Recycle Bin ใหมันสะดวก
หนอย โดยการยายมาไวบน Task-
bar  มีวิธีการทําดังนี้ครับ

1. คลิกขวาบน Desktop 
เลือกคําสั่ง New -> Shortcut  
ในชองกรอก Type the loca-
tion of the item ใหพิมพคําสั่ง 
%SystemRoot%\explorer.exe 
shell:RecycleBinFolder เขาไป 
(รูป 8)

2. ตั้งชื่อ Shortcut ตามความ
ตองการของคุณ ตอไปคลิกขวาตรง 
Shortcut ที่ไดสรางเมื่อกี้ เลือกคํา
สั่ง Properties ไปที่แท็บ Shortcut 
คลิกตรง Chang Icon เลือกเปนรูป
ถังขยะ (รูป 9)
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3. ตอไปใหคลกิขวาตรง Short-
cut ดังกลาว เลือกคําสั่ง Pin to 
Taskbar  (รูป 10) 

27.  ติดตั้ง Telnet Client
สําหรับทานที่ยังตองการใชคํา

สัง่ Telnet เพ่ือการรโีมทไปยงัเครือ่ง
อื่นในสไตลเท็กซโหมด โดยปรกติ
แลวเซเวนไมไดติดต้ังโปรแกรม Tel-
net มาใหครับ คุณจะตองไปเปดใช
งานกอน โดยไปท่ี Start -> Control 
Panel -> Programs คลกิเลอืกตรง 
Turn Windows features on or 
off (รูป 11) รอสักครูแลวเมื่อเห็น
ลสิตโปรแกรมอะไรตางๆ แลว ใหไป
คลิกเลือก Telnet Client แลวคลิก
ที่ปุม OK เพื่อติดตั้ง

28. นําเว็บไซตโปรดมาไวใน
คลิกขวา

การเรียกใชโปรแกรม หรือคํา
สั่งดวยการคลิกขวาบน Desktop 
น้ัน คอนขางสะดวก ทีนี้หากคุณ
ตองการนําเอาเว็บไซตท่ีคุณตองไป

บอย แตไมอยากเซ็ตใหเปนโฮมเพจ  ก็
สามารถนํามาใสในคลิกขวาไวเลย

 ใหเรียกโปรแกรม Notepad ขึน้
มาทํางาน จากนั้นพิมพคําสั่งตามนี้ลง

ไป โดยใหเปลี่ยนตรง <ชื่อเรียก> 
เปนไปตามความตองการของคุณ 
และ <URL> เปน URL ของเว็บไซต
นั้น 

Windows Registry Editor 
Version 5.00

 [HKEY_CLASSES_ROOT\
D i r e c t o r y \ B a c k g r o u n d \
shell\<ชื่อเรียก>] 

[HKEY_CLASSES_ROOT\
D i r e c t o r y \ B a c k g r o u n d \
shell\<ชื่อเรียก>\command]

@=”iexplore <URL>”
ในตัวอยางไดกําหนดเปนเว็บ 

www.se-ed.com (รูป 12)

บันทึกเปนไฟล อาจตั้งชื่อวา 
openwebsite_from_desktop.
reg ที่สําคัญมากตอนพิมพชื่อไฟล
อยาลืมกํากับดวยการพิมพ .reg 
ไวดวย  (รูป 13) เพื่อใหเปนไฟล
สครปิตจะไดดบัเบิล้คลกิตดิตัง้เขาไป
ในรีจิสทรีไฟลไดในทันที หลังจาก
นั้นใหดับเบิ้ลคลิกไฟลดังกลาว รอ

จนเกิดขอความบอกไว ไดเพิ่มคียดัง
กลาวเขาไปในรีจิสทรีไฟลใหแลว ให
ทดลองคลิกขวาดู เห็นไหมครับ พบ
ทางลัดเรียกเว็บตามตองการของเรา
แลว

29.  ลบคิวการพิมพ
ขั้นตอนการพิมพงานในเซเวน 

เมื่อสั่งพิมพไปแลวระบบจะสรางไฟล
ชั่วคราวพักเอาไวกอน แลวคอยๆ 
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ทยอยพิมพออกไป ในกรณีท่ีเกิด
ปญหาไมสามารถพิมพออกมาได 
อาจทําใหเกิดคิวคางเอาไวเยอะ 
ทําใหงานใหมไมสามารถพิมพออก
มาได และบางครั้งอาจเกิดปญหา
การพิมพ  ไฟล ขยะออกมาเป น
จํานวนมาก 

การลบคิวการพิมพ จะชวยแก
ปญหานี้ได ใหคุณเรียกใช Com-
mand Prompt ในโหมด Run as 
administrator พิมพคําสั่งวา net 
stop spooler  กด Enter

ตามดวยการพิมพคําสั่ง del 
%systemroot%\System32\
spool\printers\* /Q และตบ
ทายดวยคาํสัง่ net start spooler 
อีกครั้ง (รูป 14) 

30. ทําแบ็คกราวนดแบบ
สไลดโชวงายสุดๆ

 เปนทิปแนวหญาปากคอก
ครับ ทํานองไมยากแตนึกไมออก 
กอนอื่นใหคุณเตรียมไฟลภาพที่
จะนํามาเปนแบ็คกราวนดไวใน

โฟลเดอรอะไรสักอยางเอาไวกอน จาก
นั้นใหคลิกขวาบน Desktop เลือกคําสั่ง 
Personalize จากนั้นเขาไปคลิกเลือก 
Desktop Background ในชอง Picture 
location ใหคลิกปุม Browse เพื่อเขาไป
เลอืกโฟลเดอรทีไ่ดเตรยีมภาพเอาไว หลงั
จากนั้นเมื่อไดภาพออกมาแลว ใหคลิก
เลือกตามจํานวนท่ีตองการ  และเรายัง
สามารถกําหนดชวงเวลาเปลี่ยนรูปตรง 
Change picture every ไดและอยาลืม
คลกิเลอืก Shuffle เอาไวดวย เพือ่ใหภาพ
แสดงวนกลับไปกลับมา (รูป 15)

31. เปดแอพพลิเคชัน่ตัว
เดิมใชพรอมกัน

 มีคําถามวา ทําไงอยาก
เปดใช Windows Explorer ขึ้น
มาทํางานพรอมกัน 2 หนาตาง 
เพราะโดยปรกติเมื่อเรียกขึ้นมา
ทํางานแลว เรียกซํ้าอีกทีไมเห็นมี
ปฏิกริยาอะไร มีเทคนิคงายๆ ถา
อยากเปดแอพพลเิคชัน่ตัวเดิม แต
ใหแยกโปรเซสเปนคนละหนาตาง
กัน กอนเรียกใชใหกดปุม Shift 
คางไวกอนแลวจึงคอยคลิกเรียก 
หรอือกีวธิหีนึง่ สาํหรบัผูทีใ่ชเมาส
สกรอล ใหคลิกตรงปุมเมาสสก
รอลแทนการคลิกซายตอนเรียก
ใชโปรแกรม (รูป 1)

32. ปรับใหอานเท็กซไฟล
เปนภาษาไทยได

สําหรับทานที่เปดเท็กซไฟล
ภาษาไทยขึ้นมาแลว กลายเปน
ตัวยึกยืออานไมเปนภาษา เปน
เพราะวาไฟลนั้นไมไดเก็บขอมูล
แบบ Unicode 

 วิธีแกใหเขาไปทาง Control 
Panel -> Clock, Language , and re-
gion  ตรงกลุม Region and Language 
ใหคลิกตรง Change location เมื่อได
วนิโดวส Region and Language เลอืก
ไปยงัแทบ็ Administrative ไปคลกิตรง 
Change system locale เขาไปแลว
ใหเลือกเปน Thai (Thailand) (รูป 2)
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ทดลองเปดเทก็ซไฟลภาษาไทย
ที่เคยเปนตัวยึกยือ ตอนนี้สามารถ
อานไดแลวครับ (รูป 3)

33. ปรับใหล็อคอิน
อัตโนมัติ

ทานที่ใชเซเวนเพียงคนเดียว 
ไมมผูีอืน่ใชงานรวม อาจรูสกึราํคาญ
ที่ต องล็อคอินกอนเขาใชงานทุก
ครั้ง ถาคุณไมไดสนใจเรื่องความ
ปลอดภัยอะไรมากนัก สามารถสั่ง
ใหล็อคอินอัตโนมัติไดเลย

• พมิพคาํสัง่วา netplwiz ลงไป
ในชอง Start Search แลวกด Enter 
คุณจะไดวินโดวส User Accounts 
เผยโฉมมา ใหคลิกยกเลิกรายการ 
User must enter a user name 
and password to use this com-
puter แลวไปคลิกที่ปุม OK (รูป 4)

• คณุจะไดวนิโดวส Automati-
cally Log On ใหกรอกรหัสผานให
ตรงกับที่เคยกําหนดใหกับยูสเซอร
เนมคนนี้ (รูป 5)

34. ปรับการแสดงไอคอน 
Control Panel ใหเหมือนเดิม

 โดยคาปรกติเซเวนไดจัดกรุป
ไอคอนโปรแกรมที่อยู ใน Control 
Panel แมวาจะเปนสิ่งที่ดูดี แตบาง
ทานอาจไมคุนเคย มองๆ หาตัวเลือก 
View Classic เหมือนที่เคยในวิสตา
ก็ไมมี วิธีปรับใหเหมือนเดิมงายจริงๆ 
ครบั เพียงแคคลิกตรง View by เลอืก
เปน Small Icons หรือ Large Icons 
เทานั้นเองครับ ก็สามารถใช Control 
Panel ในสไตลเดิมไดแลว (รูป 6)

35. ปกหมุดโปรแกรมคูใจ
สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในเซเวน โดย

คาปรกติเริม่ตนไมมสีวนของโปรแกรม
คู ใจที่เราใชประจํามาให แตเซเวน
จะแสดงรายชื่อโปรแกรมที่เราใชกัน
บอยๆ แทน เมื่อเราคลิกที่ปุม Start 
แตถาคุณกลัววาโปรแกรมคูใจอาจถู
กลดเรตติ้งจนหายไป เราก็สามารถสั่ง
ปกหมุดโปรแกรมนั้นไดเหมือนกับที่
เคยใชในวิสตา

 วิธีการนั้นง ายมากๆ เพียง

แคคลิกขวาตรงโปรแกรมดัง
กลาว เลือกคําสั่ง Pin to Start 
Menu เห็นไหมครับ มีลิสตของ
โปรแกรมน้ันปรากฏอยู เสมอ
แนนอน (รูป 7)
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แตถาวันไหนตองการถอดออก 
ก็เพียงแคคลิกขวาเลือกคําสั่ง re-
move form this list เทานั้นเอง 
(รูป 8)

36. สงโฟลเดอรคูใจไปไวใน 
Favorites

 สิ่งที่แตกตางภายใน Win-
dows Explorer ของเซเวนนั้น 
นอกจากมี Favorites สําหรับแสดง
โฟลเดอรที่ เราใชเปนประจํากับ 
Libraries คอนเซ็ปตใหมของการ
รวบรวมไฟลเอกสารของเรา ผมวา
เอาเขาจริงๆ Favorites อาจเปนสิ่ง
ที่คุนเคยมานาน 

 ทีนี้ถ าอยากสงโฟลเดอรที่
ต องใชเปนประจํา ไปไวใน Fa-
vorites ทําไดอยางไร ไมยากครับ  
เพียงแคคุณเปดไปยังโฟลเดอรยอด
นิยมของคุณ จากนั้นใหมาคลิกขวา
ตรง Favorites เลือกคําสั่ง Add 
current location to Favorites 
(รูป 9)

เพียงเทาน้ีโฟลเดอรยอดนิยม
ของคุณ มาปรากฏตรง Favorites 
ให  เลือกใช  ได อย างไม ยากเย็น 
(รูป 10)

37.  บันทึกภาพหนาจอ
ดวย PSR

การพูดถึงปญหาที่เกิดกับเซ
เวน ลําพังแคคุยกันอาจเดาปญหา
ยาก ในเซเวนจึงมีโปรแกรม PSR 
(Problem Steps Recorder) เพื่อ
ใหเราเรียกใชบันทึกเหตุการณหนา
จอ แลวสงไฟลที่ไดไปใหผูที่เราไป
ขอคําปรึกษาได

•  พิมพคําสั่ง psr ลงไปใน
ชอง Start Search ในหนาจอของ
โปรแกรมนี้ มีปุมเพียงแค 3 ปุมครับ 
คือ Start Record , Stop Record 
และ Add Comment เมื่อตองการ
บันทึกใหคลิกปุม Start Record 
จากน้ันกท็าํงานอะไร เรยีกโปรแกรม
อะไร จะถูกบันทึกไวใหหมด และ
เมือ่ตองการหยดุบนัทกึใหคลกิทีปุ่ม 
Stop Record (รูป 11)

• โ ป ร แ ก ร ม จ ะ บั น ทึ ก ไ ฟ ล 
เหตกุารณอยูในรปูของไฟลบบีอดั ตาม
ฟอรแมตมาตรฐาน .zip ใหเราพมิพชือ่
ไฟล .zip ตามความตองการ (รูป 12)

• ภายในไฟล .zip นั้นเมื่อเปด
ดูจะเปนไฟลภาษา HTML สามารถ
เปดดูดวยโปรแกรมบราวเซอรไดเลย 
ในตัวอยางเห็นไหมครับ มีภาพหนา
จอ รวมถึงคําอธิบายโปรเซสที่ทํางาน
อยู (รูป 13)

38. ใหไอคอนใน Taskbar 
แสดงเปนตัวหนังสือเชนเดิม

สิ่งที่ปรับปรุงมาใหมในเซเว น 
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เรือ่งหนึง่คอื Taskbar ครับ โปรแกรม
ไดเนนแสดงไอคอนใหใหญ และ
มีการพรีวิวหนาตางเล็กๆ สําหรับ
โปรแกรมที่เปดทํางานอยู แตบาง
ทานอาจไมคุนเคย อยากใหแสดง
ชือ่โปรแกรม และช่ือไฟลท่ีกาํลงัเปด
เหมือนเดิม

ทําไดงายๆ เลย เพียงแคคลิก
ขวาตรง Taskbar เลอืกคาํสัง่ Prop-
erties ไปเลือกในชอง Taskbar 
buttons ใหเปน Never combine 
(รูป 14)

คราว น้ี เห็นไหมครับ มี ตัว
หนังสือกํากับออกมาดวย ชวยใหดู
ไดอยางรวดเร็วขึ้น (รูป 15)

39. เปดโฟลเดอรทํางาน
คนละโปรเซส

 ห า ก คุ ณ ต  อ ง ก า ร เ ป  ด
โฟลเดอรใหทํางานคนละโปรเซส 
เผื่อวาโปรเซสไหนเกิดเออเรอร อีก
โปรเซสหนึ่งยังคงทํางานไดตาม
ปรกต ิไมพงัไปดวยกนั ดวยอาศยัขดี
ความสามารถเร่ืองนี้ท่ีเซเวนทํางาน

40. สัง่ใหโปรแกรมรันภาย
ใตยูสเซอรเนมอืน่

การใชคอมมานตบางอยาง
ที่ ซี เรี ยส  มีผลกับระบบมากๆ 
โปรแกรมจะบังคับใหคุณเรียกใช
ภายใตยูสเซอรที่มีสิทธ์ิเปนผู ดูแล
ระบบ (Run as administrator) 
แตบางครั้งถาคุณตองการความ
รวดเร็ว ไหนๆ คุณเปนยูสเซอรที่ถูก
กาํหนดใหมสีทิธิเ์ปนผูดแูลระบบอยู
แลว สามารถกําหนดไปเลยวา ให
โปรแกรมน้ีทํางานภายใตยูสเซอร

ไดเปนอยางด ีคลายๆ กบัคอนเซป็ตการ
ทํางานบราวเซอรจากคาย Google วิธี
การนัน้ใหคณุกดปุม Shift แลวคลกิขวา
ทีโ่ฟลเดอรดงักลาว เลอืกคาํสัง่ New in 
new process ซึ่งไดผลคนละอยางกับ 
Open in new window (รูป 16)

เนมไหน โดยที่เรื่องนี้เปนคุณสมบัติ
ใหมของเซเวน

กดปุม Shift คางไว แลวคลิกขวา
ตรงโปรแกรมตัวที่ตองการ จากนั้น
เลือกไปที่คําสั่ง Run as different 
user (รูป 17)
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กรอกยู ส เซอร  เ นม  และ
พาสเวิรดคนที่ตองการ ใหถูกตอง 
(รูป 18)

หลังจากนี้เมื่อคุณดับเบิ้ลคลิก
ที่ โปรแกรมดังกลาว โปรแกรม
นั้นๆ จะรันโดยใชยูซเซอรเนมที่คุณ
กําหนดไวโดยอัตโนมัติ

41. ปด Splash Screen 
ของ Windows Live Mail

ถาคุณเปนคนหนึ่ง ท่ีได ใช 
บริการโปรแกรม Windows Live 
Mail  สําหรับการรับสงเมลที่เปน
กิจวัตรในทุกๆ วัน อาจรู สึกเบื่อ
กับ Splash Screen ท่ีตองแสดง
ทกุคร้ังเมือ่เรียกใช Windows Live 
Mail  มาดวูธิกีารสัง่บอกลา Splash 

2. เปลี่ยนคียที่สรางขึ้นมาใหม 
ใหชื่อวา NoSplash จากนั้นดับเบิ้ล
คลิกเขาไป แกไขคาในชอง Value 
data ใหเปน 1 (รูป 2)

42. ขดัจงัหวะไมให restart 
เมือ่อพัเดทไฟลเสรจ็แลว

 เปนธรรมเนียมของวินโดวส
มาแตไหนแตไร เมือ่เราไดใชวินโดวส
แบบลิขสิทธิ์ แนนอนยอมหมาย
ถึงไดสิทธิ์อัพเดทไฟลตางๆ โดย
อัตโนมัติเมื่อออนไลน แตไอครั้น
วินโดวสอัพเดทไฟลเสร็จแลว มัก
บังคับใหเรา restart อยูน่ันแหละ
ครับ บางทานที่ไมไดรันโปรแกรม
อะไรคางไวนานๆ อาจไมรู สึกถึง
ผลกระทบ อยาปลอยใหวินโดวส
ขัดจังหวะเราไดเพียงฝายเดียว เรา
ตองขดัจงัหวะการ restart อตัโนมตัิ
ของวินโดวสเสียมั่ง

1. พมิพคาํสัง่ regedit เขาไปใน
ชอง Start Search เมื่อไดวินโดวส
ของโปรแกรม Registry Editor มา
แลว ไปตามเสนทาง HKEY_LO-

Screen กนัครบั
 1. พมิพคาํสัง่ regedit เขาไปใน

ชอง Start Search เมื่อไดวินโดวสของ
โปรแกรม Registry Editor มาแลว ให
ไปตามเสนทาง HKEY_CURRENT_
USER -> Software -> Microsoft 
-> Windows Mail  แลวไปคลิกขวา
ที่จอฝงดานขวา เลือกคําสั่ง New -> 
DWORD (32-bit) Value (รูป 1)

CAL_MACHINE -> SOFTWARE -> 
Policies -> Microsoft -> Windows 
จากน้ันไปคลิกขวาตรงบริเวณวางๆ 
ของจอดานขวามือ เลือกคําสั่ง New 
-> Key คียใหมที่สรางจะไปปรากฏ
อยูตรงจอดานซายมอื ใหเปลีย่นชือ่คยี
เปน WindowsUpdate (รูป 3)

2. ตอไปใหคลิกขวาตรงคียที่
สรางใหม หลังจากที่ไดเปลี่ยนชื่อเปน 
WindowsUpdate เลือกคําสั่ง New 
-> Key  กําหนดชื่อคียเปน AU หลัง
จากนั้นใหไปคลิกขวาตรงที่วางๆ ของ
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จอดานขวา (แสดงวาตอนนี้ที่จอฝง
ซายไดเลือกอยูที่ AU ) เลือกคําสั่ง 
New -> DWORD (32-bit) Value 
(รูป 4)

3. เปลี่ยนชื่อคียที่สรางใหมไป
เปน NoAutoRebootWithLogge-
dOnUsers แลวดับเบิ้ลคลิกเขาไป
เปลี่ยนคาตรง Value data ใหเปน 
1 (รูป 5)

43. เรยีกใชโปรแกรม 
Computer Management 
ใหเรว็ทันใจ

โปรแกรม Computer Man-
agement จัดวาเปนโปรแกรม
ประเภทยูทิลิตี้ ปรกติแลวการเรียก
ใชโปรแกรมนี้ คอนขางซับซอน 
เนื่องจากโปรแกรมนี้จะอยูใน Con-
trol Panel -> Administrative 
Tools 

แตในเซเวนงายมากขึ้น เพียง
แคคุณคลิกขวาตรง Computer 
แลวเลอืกคาํสัง่ Manage เทานัน้เอง
ครับ จริงๆ (รูป 6)

จะพบกับไฟล hiberfil.sys  ของ 
Hibernate Mode  ทีม่ขีนาดไมเลก็
เสียดวย

ถาอยากเลิกใช Hibernate 
Mode มีวิธีสั่งงานไดดังนี้ครับ

คลิกขวาตรง Command 
Prompt ที่อยู ใน Accessories 
สั่งใหทํางานดวยโหมด Run as 
administrator  เมื่อไดวินโดวส 
Command มาแลว ใหพิมพคําสั่ง
วา powercfg.exe -h off (รูป 7)

45. เปดเผยแหลงบนัทกึ
เสยีงจากซาวนดการด

 โดยปรกติแลว เมื่อคุณเปด
ดูในสวนการเรคคอรดเสียง (บันทึก
เสยีง) ในเซเวนมอีะไรทีใ่หคณุแปลก
ใจ เพราะมตีวัเลอืกใหคณุนอยเหลอื
เกิน จริงๆ แลวมีอะไรซอนอยูครับ 

44. ปดใชงาน Hibernate 
Mode

 Hibernate Mode มีดีในเรื่อง
กระตุนการทํางานใหกลับมาที่เดิมได
อยางรวดเรว็ โดยหลกัการกค็อื เปนการ
เซฟสถานะการทํางานในตอนนั้น เก็บ
ลงในฮารดดิสก แบบนี้ตองมีไฟลอะไร
สักไฟลแนใชครับ หากคุณสั่งให Win-
dows Explorer แสดงไฟลแบบซอน
ออกมาดวย ท่ีไดรฟตัวบูตเซเวน คุณ

1. เอาละครบั กอนอืน่ใหคณุคลกิ
ขวาตรงไอคอนรูปลําโพง เลือกคําสั่ง 
Recording devices (รูป 8)

2. ในวินโดวส Sound จะทํางาน
อยูที่แท็บ Recording ใหคุณคลิกขวา
เลอืกคาํสัง่ Show Disabled Devices 
เพียงแคน้ี คุณจะพบกับทางเลือกที่มี
ใหมากกวาเดิม (รูป 9)
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46. คนหาไฟลภาพดวย
การพมิพ Pictures เทาน้ัน 

ผมว าส วนใหญทุกเครื่องมี
ไฟลภาพ หากคุณอยากคนหาวา
ไฟลภาพถูกจัดเก็บไวที่ไหนบาง 
สามารถใชบรกิาร Libraries ในสวน 
Pictures มาชวยไดครับ 

1.  เรียก Windows Explorer 
ขึน้มาทาํงาน คลกิตรง Pictures ตรง
สวน Libraries กอนอื่นเลย คุณจะ
ตองเพิ่มโฟลเดอรที่เก็บไฟลภาพ
ใหเสียกอน โดยการคลิกตรงลิงค
ขอความ Locations (รูป 10)

2. เอาละครับ เมื่อไดวินโดวส 
Pictures Library Locations 
มาแลว ใหจัดแจงเพิ่มโฟลเดอรท่ี
ตองการเขาไป โดยการคลิกท่ีปุม 
Add (รูป 11)

3. คราวนี้หากคุณตองการ
คนหาไฟลรูปภาพที่มีอยู หมด ให
พิมพคําวา Pictures เขาไปในชอง 
Start Search เพียงแคนี้ก็ไดเห็น
ลิสตออกมาเปนทิวแถว (รูป 12)

47.  ปองกนัไมใหเมาสปลกุ
พซีตีืน่

เมื่อคุณสั่งให วินโดวสเข าสู 
โหมด Sleep แตดันเผลอไปโดน
เมาสแคนิดเดียว วินโดวสก็จะถูก
ปลุกจากภวังคในทันที เพื่อปองกัน
ปญหาการเผลอไปโดนเมาสในกรณี
แบบนี้ เราจําเปนตองตั้งคาอะไร
บางอยาง

1. คลิกไปที่ปุม Start -> Con-
trol Panel -> Hardware and 
Sound ดูที่บนสุด คลิกตรง Mouse 
ไปไดเลย (รูป 13)

2. คุณจะไดวินโดวส Mouse 
Properties ให เลือกมาที่แท็บ 
Hardware และจากตรงน้ี คุณจะ
เห็นเมาสที่คุณใชอยู  โดยปรกติจะ
ถูกเลือกอยูแลว ใหคลิกที่ปุม Prop-
erties (รูป 14)

3. เลอืกทาํงานทีแ่ทบ็ General 
จากนัน้คลกิทีปุ่ม Change settings 
(รูป 15)

4. เลอืกมาทาํงานทีแ่ทบ็ Pow-
er Management ใหไปคลกิยกเลกิ
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การเลอืกรายการ Allow this device 
to wake the computer (รปู 16)

48.  ใช InPrivate ของ IE 
จาก Jumplist

ใน IE 8 ภูมิใจเสนอ การทอง
เวบ็ดวยโหมด InPrivate เพราะดวย
โหมดนี้ จะไมเกิดรองรอยของการ
ทองเว็บ โปรแกรมจะลบประวัติ 
ไฟลแคช หลังเสร็จการใชงาน มีวิธี
การเรียกใช IE ในโหมดนี้ ไดอยาง
รวดเร็ว จากฟเจอร Jumplist ของ
เซเวน เพียงแคคุณคลิกขวาตรงไอ
คอน IE จาก Taskbar มีตัวเลือก 
Start InPrivate Browsing  (รปู 17)

49.  อยากปด AutoPlay 
ทกุคร้ังทีค่ณุใสแผนอะไรเขาไป 

ไมวาจะเปนแผนเปลา แผนหนัง 
หรือแผนเพลง  เซเวนมักมีตัวเลือก 
Autoplay ถามไถเสมอวา จะใหทํา
อะไร หากคุณไมคอยชอบพวกปอบ
อัพที่คอยรบกวนเหลานี้ สามารถ
ปดไดครับ

 ใหคลิกขวาตรง Computer 
เลอืกคาํสัง่ Manage  โดยคาํสัง่นีต้ามที่
บอกไวในทิป 3 เปนการเรียกโปรแกรม 
Computer Management ขึ้นมา
ทํางาน ดูกันที่จอฝงซาย ใหคลิกเลือก

ตรง Services and Applications -> 
Services หลงัจากนัน้มาดทูีจ่อดานขวา 
เลือ่นไปเลอืกรายการ Shell Hardware 
Detection Properties ใหไปคลกิทีปุ่ม 
Stop เพือ่ปดการทาํงานเซอรวสินี ้(รปู 18)

50.  เพิม่คาํสัง่ Take
OwnerShip  ไปในคลกิขวา

เมือ่คณุผนัตวัมาใชเซเวน หากมไีฟล
ขอมลูทีม่าจากวนิโดวสตวัเกา คณุอาจตอง
เจอกบัปญหา ไมสามารถเขาไปใชงานได 
เนื่องจากติดในเรื่อง Permissions ซึ่ง
เปนสิทธิ์ในการจัดการกับไฟลดังกลาว 
โดยอางองิมาจากยสูเซอรแอคเคานของ
วินโดวสตัวเดิม

ทางแกไข คือเราจําเปนตองเพิ่ม
สิทธิ์ ใหเราสามารถเขาไปใชไฟลนั้น
ได ที่เรียกกันวา OwnerShip โดยวิธีที่
สะดวกที่สุด และไดผลที่สุด ตองเพิ่มคา
เขาไปในรีจิสทรี เพื่อใหไดคําสั่ง Take-
OwnerShip เมื่อคลิกขวาที่ไฟลหรือ
โฟลเดอรนั้นๆ

ใหคุณเรียกโปรแกรม Notepad
ขึ้นมาทํางาน จากน้ันพิมพคําสั่งดังใน

รูปที่ 19 แลวจัดเก็บเปนไฟล อาจตั้ง
ชื่อวา TakeOwnerShip.reg (อยา
ลืมพิมพ .reg ตอชื่อไฟลดวยนะครับ 
หรืองายกวาน้ัน ผมไดเตรียมไฟลน้ีไว
แลวในแผนซีดี โฟลเดอร Files From 
PCToday ครับ เอาใชไดเชนเดียวกัน)

ดบัเบิล้คลกิไฟล .reg ตามตวัอยาง
คือไฟล TakeOwnerShip.reg เมื่อ
เพิ่มคียเขาไปในรีจิสทรีไดแลว ให
ทดลองคลิกขวาที่ไฟล หรือโฟลเดอร 
คุณจะพบกับคําสั่ง TaskOwnerShip 
เมื่อเลือกคําสั่งนี้ รอสักครู คุณจะมี
สทิธิเ์ปนเจาของไฟลหรอืโฟลเดอรนัน้
ไดอยางเต็มที่ (รูป 20)
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51.  แคกดปุม Shift กไ็ดคาํ
สัง่ Open With

ในวินโดวสรุนกอนๆ เมื่อคุณ
ลากไฟลไปยังไอคอนโปรแกรมที่
อยูตรง Taskbar เชนเท็กซไฟลไป
ยังไอคอนโปรแกรม Notepad , 
ไฟลรูปภาพไปยังไอคอนโปรแกรม 
Paint ก็สามารถเปดไฟลนั้นออก
มาไดทันที แตในเซเวน ดวยวิธีการ
เดียวกัน กลับกลายเปนวา ไดคําสั่ง 
Pin to ซึ่งเปนเพียงการปกหมุดเพื่อ
เปนลิสตสําหรับเรียกใช (รูป 1)

ถาอยากใหไดผลเหมือนกับ
แตก อน ง ายๆ เพียงแคกดปุ ม 
Shift คางไว คําสั่งจาก Pint to 
ได กลายร างเป น Open With 
ทําให  เป ดไฟล ได ทันที (รูป 2)

52.  แกให AutoHotkey 
Scripts มคีาํสัง่ Run as 
Administrator

ทิ ป นี้ เ อ า ใ จ แ ฟ น ๆ  ท่ี ใช 
โปรแกรม AutoHotkey ที่ชวยให
ตั้งคาการทํางานเปนไปตามสคริปต 

ชอง Start Search เมื่อโปรแกรม 
Registry Editor ถูกเรียกขึ้นมา
ทํางานแลว ให ไปตามเส นทาง 
HKEY_CLASSES_ROOT -> Au-
toHotkeysScript -> Shell ใหคลกิ
ขวาตรง Shell เลือกคําสั่ง New -> 
key จากน้ันเปลี่ยนชื่อคียใหมที่ได
เปน runas (รูป 3)

2.  ตอไปคลิกขวาตรงคีย ru-
nas เลือกคําสั่ง New -> Key 
จากนั้นเปลี่ยนชื่อคียใหมที่ไดเปน 
Command แลวไปที่จอดานขวา
มือ ดับเบิ้ลคลิกตรงคียชื่อ (De-
fault) เขาไปเปลี่ยนคาใหเปน “C:\
Program Files\AutoHotkey\
AutoHotkey.exe” “%1″ %*

คลิกขวาตรงหนาจอดานขวา
อีกครั้ง เลือกคําสั่ง New -> String 
Value ตั้งชื่อคียเปน Isolated-
Command เปลี่ยนคาใหเปน “C:\
Program Files\AutoHotkey\
AutoHotkey.exe” “%1″ %* จาก
น้ันปดโปรแกรม Registry Editor  
(รูป 4)

ซึ่งโดยปรกติแลว สคริปตถูกเรียกใช
จาก Startup แตในเซเวน สคริปตของ 
AutoHotkey ไดถูกบล็อก ทําใหไม
สามารถรันได 

เราเพียงแคไปแกไขคาในไฟล
รีจิสทรีเพียงเล็กนอย สามารถชวย
แกไขปญหาเร่ืองนีไ้ด แตคณุจาํเปนตอง
ติดตั้งโปรแกรม AutoHotkey พรอม
ใชงานมากอนหนานี้แลว (ถาใครอยาก
ลองใช ผมไดเตรียมไฟลติดตั้โปรแกรม 
AutoHotkey ไวในแผนซีดีโฟลเดอร 
Files from PCToday ดวยนะครับ)

1. พิมพคําสั่ง regedit เขาไปใน

1

2

3
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3. คราวนี้ทดสอบดูนะครับ 
ลองคลิกขวาตรงไฟลสคริปตของ 
AutoHotkey มีคําสั่ง Run as ad-
ministrator มาใหแลว (รูป 5)

53.  เทคนคิใชไดรเวอร
เวอรชัน่วสิตาบนเซเวน

เปนเร่ืองท่ีนาเห็นใจสําหรับ
บางทาน ที่ตัวฮารดแวรบางตัวไมมี
ไดรเวอรเวอรชั่นเซเวนมาให แต
ฮารดแวรบางตัวการใชไดรเวอร
เวอรชัน่วสิตากลบัสามารถทํางานได
ดกีวาเวอรชัน่บนเซเวน เชน ไดรเวอร
การดเสียง เนื่องจากตัวไดรเวอรได
ถูกพัฒนามาจากผู ผลิตฮารดแวร
โดยตรง ไมเหมือนกับไดรเวอรการด
เสียงจากเซเวน ท่ีพัฒนามาจาก
ไมโครซอฟท คงรูนะครับวาจะตอง
ถูกล็อกอะไรไวบาง

การติดตั้งไดรเวอร เวอร ชั่น
วิสตาบนเซเวน สามารถทําได โดย
ใหคุณคลิกขวาตรงไฟลติดตั้ง แลว
เลือกไปที่แท็บ Compatibility  
คลิกเลือก Run this program in 

54.  ซอนไดรฟทีต่องการ
ถาหากคุณมีความตองการ 

ซอนไดรฟบางไดรฟ เพื่อใชงาน
สวนตัว เชน ไดรฟแชรขอมูลจาก
เครือขาย หรือไดรฟที่เปนแฟลช
ไดรฟ แตถูกติดตั้งเฉพาะเพื่อใชงาน 
ReadyBoost  เปนตน

พิมพคําสั่ง regedit เขาไปใน
ชอง Start Search ในโปรแกรม 
Registry Editor ใหไปตามเสน
ทาง HKEY_CURRENT_USER -> 
Software -> Microsoft -> Win-
dows -> CurrentVersion -> Poli-
cies\Explorer ถาในเครื่องของคุณ
ไมมีคีย Explorer ใหคลิกขวาตรง 

compatibility mode for แลวไปเลอืก
ใหเปน Windows Vista (รูป 6) เมื่อ
ทําการติดตั้งไดรเวอรดวยวิธีนี้ เซเวน
จะทักทวงวาไมไดรับรองเรื่องความเขา
กันได ก็ไมตองสนใจ ใหฝนลงไปไดเลย 

ช�่อไดรฟ
คาแบบ 

Decimal

คาแบบ 

Hexadecimal

A ;1 1

B 2 2

C 4 4

D 8 8

E 16 10

F 32 20

G 64 40

H 128 80

ตารางที่ 1 เทียบชื่อไดรฟกับคาตัวเลข

5 7
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Policies เลือกคําสั่ง New -> Key 
เปลี่ยนชื่อคียใหมไปเปน Explorer 
จากน้ันคลิกไปที่จอดานขวาเลือก
คําสั่ง New -> DWORD (32-bit) 
Value  ตั้งชื่อคียเปน NoDrives  
เขาไปใสคาในชอง Value data 
เปนคาหมายเลขของไดรฟทีต่องการ 
โดยดูเทียบจากตารางที่ 1 (รูป 7)

เมื่อคุณซอนไดรฟที่วา เวลา
จะใชใหพิมพชื่อไดรฟเขาไปในชอง 
Address เชน E: สวนการยกเลิก
การซอน ใหไปลบคีย NoDrives ที่
ไดสรางขึ้นมาก็แคนั้นเองครับ

55. สัง่ Restart Windows 
Explorer จาก Start Menu

ในการตดิตัง้โปรแกรม ปลัก๊อนิ 
แกไขคารีจิสทรีบางอยางเขาไปใน
ระบบ อาจจําเปนตองมกีาร Restart 
วินโดวสกันใหม ทางลัดที่นิยมใชกัน
คือ การสั่งปด-เปด Windows Ex-
plorer ที่เปน Shell ตัวสําคัญของ
ระบบ  มาดูทางลัดกันครับ 

ใหคลิกทีปุ่ม Start แลวไปเลง็ๆ 

ที่วางของ Start Menu กดปุม Ctrl 
พรอมปุม Shift แลวคอยคลิกขวา เห็น
ไหมครับ เจอแลวคําสั่ง Exit Explorer 
(รูป 8)

เมือ่สัง่ปด Windows Explorer 
กันไปแลว คราวนี้ตองเปดขึ้นมา
ทํางานใหม ใหกดปุม Ctrl พรอมกับ
กดปุม Shift และปุม ESC คุณจะได
วนิโดวส Windows Task Manager 
ใหคลกิเลอืกเมน ูFile -> New Task 
(Run) ในชอง Open ใหพิมพคําสั่ง
วา explorer (รูป 9)

56. สรางชอรตคตัเคลยีร
ขอมลูในคลปิบอรด

คลิปบอรด (Clipboard) เปน
แหลงพักขอมูลสําหรับการโอนยาย
ไปมาระหวางแอพพลิเคชั่น แตบาง
ทานหลังจากสั่งก็อบปขอมูลไปไว
ในคลิปบอรดแลว เผอิญขอมูลเปน
ความลับ อยากเคลียรออกไป ทําได
งายๆ ดวยการสรางชอรตคัตดังนี้

บนหนาจอเดสกท็อปใหคลิก
ขวาเลือกคําสั่ง New -> Shortcut 
ในชอง Type the location of the 
item ใหพิมพคําสั่งเขาไปวา  C:\
Windows\System32\cmd.exe 
/c “echo off | clip”  แลวก็ตั้งชื่อ

ใหกับชอรตคัตพรอมๆ กับเขาไปใสไอ
คอนใหกับชอรตคัตตัวนี้ได (รูป 10)

57. เพิม่คาํสัง่ Open with 
Notepad ในคลกิขวา

วธิเีรยีกใชงานไฟลตางๆ สวนใหญ
นิยมดับเบิ้ลคลิกไปเลย เพราะไฟลจะ
ไปลิงคกับโปรแกรมที่สามารถเปดมัน
ได แตถาเปนไฟลทีไ่มสามารถแยกแยะ
ไดวา เปนไฟลสําหรับโปรแกรมอะไร 
วินโดวสจะถามไถกันกอน ทีนี้เราจะ
ใชโปรแกรม Notepad เปนตัวชวย
เปดในกรณีที่ไมแนใจวา ไฟลนั้นเปน
ไฟลอะไร บางทีอาจเปนแคเท็กซไฟล

1. พิมพคําสั่ง regedit ตรง Start 
Search จากนั้นเขาไปตามเสนทาง 

8
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HKEY_CLASSES_ROOT -> * -> 
shell คลิกขวาตรง shell เลือกคํา
สั่ง New -> Key จากนั้นเปลี่ยนชื่อ
คียใหเปน Open with Notepad 
และใหคลิกขวาตรง Open with 
Notepad เลือกคําสั่ง New -> Key 
เชนกัน แลวเปลี่ยนช่ือเปน com-
mand (รูป 11)

2. เลือกคีย command จาก
น้ันไปดูที่จอดานขวา ดับเบิ้ลคลิก
ตรงคีย (Default) เขาไปเปลี่ยนคา
ในชอง Value data ใหเปน note-
pad.exe %1 (รูป 12) แลวปด
โปรแกรม Registry Editor

3.  ทดลองคลิกขวาไฟลอะไร
ก็ตาม พบวามีคําสั่ง Open with 
Notepad มาใหเรียบรอย (รูป 13)

58. บงัคบัใหเซเวนบูตเขาสู 
Safe Mode  

 ในการแกไขปญหาของระบบ
วินโดวสบางอยาง เราจําเปนตอง
บูตวินโดวสแบบ Safe Mode เพื่อ
เขาไปจัดการ อยางที่รู ๆ กัน เรา

สามารถกดปุม F8 เพื่อเปดเมนูตัว
เลอืกในการบตูได แตบางครัง้เครือ่ง
รุนใหมๆ บูตไดเร็วมากจนกดปุม F8 
ไมคอยทัน จึงดูไมคอยไดผล 

มาดูวิธีการบังคับใหบูตเขาสู  
Safe Mode ใหพมิพคาํสัง่ mscon-
fig ลงไปในชอง Start Search เมื่อ
ไดวนิโดวส System Configuration 
มาแลว ใหเลือกไปทํางานที่แท็บ 
Boot ไปคลิกเลือกรายการ Safe 
boot (รูป 14)

59. เพิม่คาํสัง่ Disk Clean-
up เฉพาะไดรฟ

เซเวนไดพกโปรแกรม Disk 
Cleanup เอาไวสําหรับเคลียรไฟล
ที่คาดวาเปนไฟลขยะ ไฟลที่ไมไดใช
งาน  การเรียกใชปรกติก็พิมพคําสั่ง 
Disk Cleanup เขาไปในชอง Start 
Search แตจะตองเสียเวลามาเลือก
วา ตองการจัดการกับไดรฟไหน 
เรามาดูวิธีเพิ่มคําสั่งคลิกขวา เพื่อ
จัดการเฉพาะไดรฟที่เราตองการดี
กวา

1. พิมพคําสั่ง regedit ตรง Start 
Search จากนั้นเขาไปตามเสนทาง 
HKEY_CLASSES_ROOT -> Drive 
-> shell คลิกขวาตรง shell เลือก
คําสั่ง New -> Key จากนั้นเปลี่ยน
ชื่อคียใหเปน diskcleanup และให
คลิกขวาตรง diskcleanup เลือกคํา
สั่ง New -> Key เชนกัน แลวเปลี่ยน
ชื่อเปน command จากนั้นไปดูที่จอ
ดานขวา ดบัเบิล้คลกิตรงคยี (Default) 
เขาไปเปลี่ยนคาในชอง Value data 
ใหเปน cleanmgr.exe /d  % แลวปด
โปรแกรม Registry Editor  (รูป 15)

11 14
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2. ต อไปอยู ตรงไดรฟไหน 
สามารถใชการคลิกขวา เลือกคําสั่ง 
Diskcleanup ไดโดยตรง (รูป 16)

60. ปองกันไมใหยกเลกิ
กรอบยนืยนัการลบ

โดยปรกติเมื่อเราลบไฟล ไฟล
ที่ถูกลบจะไปอยูใน Recycle Bin 
และมีกรอบถามวาตองการลบจริง
หรือไมทุกครั้ง  บางทานอาจคิดวา
เสียเวลาตอบ จึงไปยกเลิกไมใหมี
การถามความแนใจ โดยการคลิก
ขวาตรงไอคอน Recycle Bin เลือก
คําสั่ง Properties เขาไปยกเลิก
การเลือกรายการ Display delete 
confirmation dialog ออกไป แต

คณุสามารถปองกนัไมใหใครมาแกไขคา
ของ Display delete confirmation 
dialog ได 

1. พิมพคําสั่ง gpedit.msc เขาไป
ในชอง Start Search เมื่อไดวินโดวส 
Local Group Policy Editor มาแลว ที่
จอดานซายมอื ใหไปตามเสนทาง User 
Configuration ->  Administrative 
Templates ->  Windows Compo-

nents ->  Windows Explorer 
จากนั้นไปดูที่จอขวามือดับเบิ้ลคลิก
ตรงรายการ  Display confirma-
tion dialog when deleting files 
เขาไปกําหนดคาใหเปน Enabled 
(รูป 17)

2. คราวนี้ไปคลิกขวาตรงไอ
คอน Recycle Bin เห็นไหมครับ 
รายการ Display delete confir-
mation dialog ไดเปนสีจางๆ ปรับ
แตงอะไรไมไดแลว (รูป 18) 
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61. แบค็อพัการเซต็คา
ไวรเลสแลน

ทานที่ใชไวรเลสแลน (Wire-
less LAN) อาจมีปญหาโดยเฉพาะ
ตอนที่ตองติดต้ังวินโดวสเซเวนกัน
ใหม (หรือที่รูจักกันดีกับคําวา “ลาง
เครื่อง”) เพราะถาแอคเซสพอยตที่
คณุตองไปเชือ่มตอ จาํเปนตองกรอก
รหัสพิสูจนสิทธิ์ และเผอิญคุณจํา
ไมได หรือไมไดเปนคนกรอกเอาไว  
เรื่องนี้นาจะกอปญหาใหกับคุณได 
ไมเปนไรครบั เรากแ็คแบค็อพัคาการ
เซตอัพไวรเลสแลนไวกอน แลวคอย
นํากลับไปใสใหอีกครั้ง 

1. การแบ็คอัพใหคลิกขวาตรง
ไอคอนการเชื่อมตอเครือขาย เลือก
คําสั่ง Open Network and Shar-
ing Center  เมื่อเขาไปแลว ใหคลิก
ตรง Manage wireless networks 
(รูป 1)

2. คลิกขวาตรงการดไวรเลส
ที่ใชอยู  เลือกคําสั่ง Properties 
แลวไปคลิกตรงลิงคขอความ Copy 
this network profile to a USB 

flash drive (รูป 2)
3. มีหนาจอบอกใหเสียบแฟลช

ไดรฟทีใ่ชเกบ็ไฟลแบค็อพั รอแปบเดยีว
ในแฟลชไดรฟ จะไดไฟล setupSNK.
exe , AUTORUN.INF และโฟลเดอร 
SMRTNTKY  

4. และเมื่อตองการนําคาไปใส
กลบัในวนิโดวสเซเวนทีต่ดิตัง้ใหม เพยีง

แคเสียบแฟลชไดรฟที่วาเขาไป แลว
ทําตามขั้นตอน ที่มีเพียงการตอบ 
Yes และ OK เทานี้เอง

62. การใชเงือ่นไขคนหา
แบบซอนเงือ่นไข

ในวินโดวสเซเวนชอง Search 
Bar  คุณสามารถใชเงื่อนไขการ
คนหาที่ซับซอนได เชน คุณพิมพ
ขอความวา type: จะปรากฏลสิตให
เลือกประเภทของไฟลตามตองการ 
และมีลิงค name: ใหคลิกเพื่อ
กําหนดชื่อไฟล และยังมีลิงค Data 
เพื่อสามารถกําหนดชวงเวลาที่เกิด
ไฟลตามเงื่อนไขขางหนาอีกดวย 
(รูป 3)

63. เปดใชงาน AHCI เพิม่ส
ปดใหฮารดดสิก

AHCI (Advanced Host Con-
troller Interface) มีประโยชนชวย
เพิ่มความเร็วในการอาน และเขียน
ใหกับฮารดดิสก หากวาฮารดดิสก
นั้นถูกออกแบบใหรองรับ AHCI แต

ยงัไงคณุจะตองไปทีไ่บออสตัง้ให AHCI 
ทํางานกันกอน 

 ตอไปมาดู หรือปรับคาใหวิน
โดวสเซเวนของคณุเปดใช AHCI ใหคณุ
พมิพคาํสัง่ regedit เขาไปในชอง Start 
Search เมือ่ไดวินโดวส Registry Edi-
tor มาแลว  ทางดานซายมอื ใหไปตาม
เสนทาง HKEY_LOCAL_MACHINE 
-> System -> CurrentControlSet 
-> Services -> Msahci จากนั้นไป
ดูที่จอดานขวามือ ดับเบิ้ลคลิกคียชื่อ 
Start คาในชอง Value data จะตอง
มีคาเปน 0 (รูป 4)
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64. ทุกโปรแกรมเรยีกใชใน
โหมด Administrator ดวย
คยีลัด

โปรแกรมบางตัว จําเปนตอง
รันในโหมด Administrator เพื่อ
ใหสามารถเรียกใชคําสั่งไดครบ
ถวน วิธีการโดยปรกติ เราจะใช
การคลกิขวาทีโ่ปรแกรม แลวเลอืก
คาํส่ัง Run as Administrator  แต
คุณสามารถใชการกดปุม Ctrl + 
ปุม Shift แลวคลิกเรียกโปรแกรม 
ซึ่งไดผลลัพธเชนเดียวกัน

66. Volume Mixer เพิม่ลด
ระดบัเสยีงของแตละโปรแกรม

ในเซเวนไดเพ่ิมคุณสมบัติการ
ตั้งคาระดับเสียง ที่เรียกวา Volume 
Mixer โดยคุณสามารถตั้งระดับเสียง
ใหกับทุกโปรแกรมที่เรียกใชไดใน
ระดับที่เทากัน โดยการคลิกที่เสน
ปรับระดับที่ขีดทาบ หรือเลือกที่จะ
ปรับระดับไมใหเทากันก็ได โดยคลิก
ตรงสไลดปรับระดับเสียงของแตละ
โปรแกรมไดเลย (รูป 6)

67.  เขยีน Math ดวย Math 
Input Panel 

ก า ร เ ขี ย น สั ญ ลั ก ษ ณ  ท า ง
คณิตศาสตรเปนยาขมหมอใหญ แต
เชื่อไหมวาในเซเวนมีโปรแกรมชื่อ 
Math Input Panel เปนตัวชวยที่
ทาํใหงายขึน้ดวยการขดีๆ เขยีนๆ โดย
โปรแกรมตวันีอ้ยูภายใต Accessories 
เมื่อเรียกขึ้นมาแลว หนาจอธรรมดา
มาก คือมีขอความตอนรับวา Write 
math here ใหคลิกลงไปเลย คราว
นี้คุณจะเห็นแถบเครื่องมือที่โผลมา

65.  เรยีกคาํสัง่คลกิขวาของ
ไอคอนตรง Taskbar คนืมา

 ในวินโดวสรุนกอนหนา เมื่อเรา
คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมตรง Task-
bar คุณจะพบกับคําสั่งพวก Restore , 
Move , Size , Minimize  Maximize 
, Close แตในเซเวนกลับกลายเปนคํา
สั่งพวก Jump list ไปเสีย แตโอกาส
ก็ไมไดหมดครับ ลองกดปุม Shift คาง
ไวแลวคอยคลิกขวา เจอคําสั่งตัวเดิมๆ 
แลว (รูป 5)
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ทางดานขวามือ ใหคลิกที่ปุม Write 
แลวขีดๆ เขียนๆ สัญลักษณทาง
คณิตศาสตรไดเลย (รูป 7)

ในขณะที่คุณขีดๆ เขียนๆ ที่จอ
ดานบนไดแสดงตัวอยางใหเห็นวา
ถกูตองหรอืไม ถาไมถกูตองสามารถ

ใชปุม Select and Correct  
มาคลิกตรงที่เราขีดๆ เขียนๆ เปน
จุดๆ ไป เพ่ือเลือกสัญลักษณที่ถูก
ตอง และการนาํไปใชงายมากๆ หาก
คณุเปดโปรแกรม Microsoft Word 
เอาไวแลว เพียงแคคลิกปุม Insert 
ปบ ขอความคณติศาสตรกจ็ะไปโผล
แทรกใหเสร็จ (รูป 8)

68.  ตัง้เวลานับถอยหลงัให 
Shutdown 

คาํสัง่ Shutdown ของวนิโดวส 
สามารถตั้งเวลานับถอยหลัง Shut-
down ได  โดยวิธีการงายๆ ให
คุณเรียกโปรแกรม Command 
Prompt ทํางานในโหมด Run as 
administrator จากนั้นพิมพคํา
สั่งเขาไปวา shutdown /i ดวย

เลขลําดับที่ไลเรียงกันไป ไมตองหา
โปรแกรมที่ไหนมาชวยครับ ในเซเว
นทําได เพียงแคคุณเลือกไฟลทั้งหมด
ที่ตองการเปลี่ยนชื่อ จากน้ันกดปุม 
F2 พิมพชื่อใหมเขาไป แคนั้นเองครับ 
ไฟลที่เหลือตัวอื่นๆ จะถูกเปลี่ยนชื่อ
ใหเหมือนกับที่กรอก และมีเลขลําดับ
กํากับ (รูป 10)

พารามิเตอร /i  หรือ -i เปนการเปด
วินโดวสเพื่อกําหนดคาการทํางาน
แบบกราฟกขึ้นมา ใหคลิกเลือก
รายการ Warn users of the ac-
tion แลวกําหนดเวลาลงไป โดย
ปรกติคาเปน 30 วินาที แตเรา
สามารถกําหนดไดถึง 315360000 
(ประมาณ 10 ป)  ใครมีรักที่ตอง
คอย อาจตองใชคามากๆ ก็เปนไป
ไดนะครับ (รูป 9)

69. เปลีย่นชือ่พรอมๆ กนั
รวดเดยีว

ถ าหากว า คุณจําเป นต อง
เปลี่ยนชื่อไฟลที่มีชื่อเริ่มตนเหมือน
กันทั้งหมด แตแตกตางกันเพียง
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70. เปดดคูาํสัง่เพือ่การ
จดัการระบบทัง้หมด

การเรียกคําสั่ ง เพื่อจัดการ
ระบบ โดยปรกติแลว จะอยูภายใต
หัวขอตางๆ ที่แยกกันอยู หากคุณ
ตองการเปดดูใหเห็นทั้งหมดภายใน
วินโดวสเดียว ทําไมยากเลยครับ 
เพียงแคสราง Shortcut โดยการ
คลิกขวาบน Desktop เลือก New 
-> Shortcut 

พิมพคําสั่งวา explorer.exe 
shell:::{ED7BA470-8E54-465E-
825C-99712043E01C} (รูป 11) 
และตั้งชื่อ Shortcut ตามตองการ

ทน้ีีทดลองเรยีกใช Shortcut ดู
จะพบคําส่ังพรั่งพรูออกมาหมดเลย 
แถมยงัแบงหมวดหมูใหเหน็กนัอยาง
ชัดเจน บางทานถึงกับตะลึงไมเคย
เห็นคําสั่งบางตัวเสียดวย (รูป 12)

71. สรางโฟลเดอรพเิศษ
เพือ่เขาถงึคําสัง่จัดการ
ระบบ

เอาใจกันตอเนื่องจากทิปที่ 10 

ในตอนกอน ทีเ่ปนเรือ่งการเขาถงึคาํ
สัง่เพือ่จัดการระบบแบบเหน็หมดใน
วินโดวสเดียว ทิปน้ีมีชื่อเรียกกันวา 
God Mode  คงไมตองแปลนะครับ 
เพียงแคคุณสรางโฟลเดอรที่มีชื่อ 
GodMode.{ED7BA470-8E54-
465E-825C-99712043E01C} ไว
ตรงไหนก็ได เชนไวบน Desktop 
และเมื่อคุณดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร
นั้น (ไอคอนเปนรูป Control Pan-
el)  จะไดผลคือพบกับคําสั่งจัดการ
ระบบทุกอยาง (รูป 1)

72. แกปญหาชอ็ตคตับน
เดสกทอ็ปหายไป

 หลายท านที่อาจเคยเจอ
ป ญหาชอร ตคัตหายไปจากเด
สกท็อป จริงๆ แลวตนตอคือช
อรตคัตที่หายไป เปนชอรตคัตที่
พิการ (Broken)  เปนชอรตคัตที่ไม
สามารถอางอิงไปถึงตนตอได จริงๆ 
ปญหานี้จะไมเกิดขึ้น หากบนเด
สกท็อปมีจํานวนชอรตคัตที่เสียไม
เกิน 4 ตัว แตถาเกินปบ ระบบที่เกิด

จากการทาํงานของโปรแกรม System 
Maintenance Troubleshooter จะ
เคลียรใหโดยอัตโนมัติ

เอาเป นว า ถ าคุณอยากคงช
อรตคัตเสียน้ันเอาไว จําเปนตองปด
โปรแกรม  System Maintenance 
troubleshooter ไปเสีย โดยการ
เขาไปที่ Control Panel ไปดูตรง
สวน System and Security คลิก
เลอืก Find and fix problems (รปู 2)
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ที่ ด  า น ซ  า ย มื อ ใ ห  ค ลิ ก เ ลื อ ก 
Change settings เมื่อเข าไป
แลว ตรง Computer Mainte-
nance ใหเลือกเปน Off (รูป 3)

73. สลบัเปลีย่นใชวินโดวส
โดยไมตองคลกิ

โดยปรกติแลว เมื่อคุณเปดใช
งานโปรแกรมแตละตัวขึ้นมา ก็ยอม
อยูกนัคนละวนิโดวส ทนีีเ้มือ่ตองการ
สลับไปใช เราจะตองเลื่อนเมาสไปที่
วนิโดวสนัน้ และคอยคลกิ แตถาคณุ
อยากลดขั้นตอนใหเหลือเพียงเลื่อน
เมาสไปปบ เลือกใชวินโดวสนั้นเลย 
ใหทําตามขั้นตอนดังนี้

เขาไปที่ Start -> Control 
Panel -> Ease of Access  เขาไป
คลิกตรง Change how your 
mouse works  (รูป 4)

คลิกเลือกตรงรายการ Active 
a window by hovering over it 
with the mouse แคนี้เองจริงๆ 
(รูป 5)

ที่ใชอยู ดวยเหตผุลทีว่า Free DNS 
เซิรฟเวอรอัพเดทและทํางานไดเร็ว
กวา แตบางครัง้ปญหาของการจาํคา 
DNS เซิรฟเวอรที่ตัวระบบวินโดวส
เอง สามารถสรางปญหาไดเชนกัน 
เราจงึจาํเปนตองเคลยีรคาออกไปบาง
งายๆ โดยเรยีกใช Command 
Prompt ในโหมด Administrator 
แลวใสคําสั่งวา ipconfig /flush-
dns (รูป 6)

75. สัง่ดแีฟรก็ไดพรอมกนั
หลายๆ ไดรฟ

 หลายทานอาจเมินกับคําสั่ง 
Disk Defrag-
menter ของ
วิ น โ ด ว ส  ม า
นมนานแลว แต
คุณรูไหมวา คํา
สั่งนี้ในเซเวนได
ถูกปรับปรุงให 
ส า ม า ร ถ ค ลิ ก
เ ลื อ ก ไ ด ร ฟ  ที่
ต  อ ง ก า ร ให  ดี

แฟร็กไดพรอมๆ กันเลย ไมตองเสีย
เวลาคอยกันอีกตอไป แถมยังสามารถ
ตัง้เวลาใหทาํงานไดอกีดวย เชน ใหทาํ
ตอนพกัเทีย่ง เปนตน  โดยใหคลกิทีปุ่ม 
Configure schedule เขาไปกําหนด
ชวงเวลาไดตามสะดวกใจ (รูป 7)

76. ปดการใชงาน Windows 
Defender

คาการทํางานปรกติของวินโดวส
เซเวน จะเปดใชงานโปรแกรมปองกัน

74. แกปญหาทองเนต็ดวย
การเคลยีรคา DNS

DNS เซิรฟเวอรมีบทบาทมากใน
การทองเน็ต หลายๆ ทานอาจเคยใช 
Free DNS เซิรฟเวอรมาแทน DNS 
เซิรฟเวอรของผูใหบริการอินเทอรเน็ต
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ไวรัส ที่มีนามวา Windows De-
fender  มาใหพรอมสรรพ  แตเรา
เองกม็กัตดิตัง้โปรแกรมปองกนัไวรสั
อีกตัวหนึ่งเสมอ ก็ทําไงไดละครับ 
ตอนซื้อเครื่องเขาแถมมาให เอา!! 
ไหนๆ กไ็มไวใจ Windows Defend-
er อยูแลว ก็ปดมันซะ เครื่องจะได
เร็วขึ้นมาอีก เพราะมันดูแปลกๆ ที่
มีโปรแกรมปองกันไวรัสทํางานพร
อมๆ กันสองตัว

ใหพิมพคําสั่ง Windows De-
fender เขาไปในชอง Start Search 
ในวนิโดวสของโปรแกรม Windows 
Defender ใหคลิกเลือกเมนู Tools 
จากนั้นคลิกที่ Options (รูป  8)

ในชองรายการซายมือ ใหคลิก
เลือก Administrator จากนั้นมา
คลกิยกเลิกตรง Use this program 
แลวตามดวยการคลิกที่ปุ ม Save 
(รูป 9)

77. ใสปุม Shift เพือ่ให 
Aero ทํางานชาลง

จุดขายของวินโดวส  เซเว น

ทาง HKEY_CURRENT_USER -> 
SOFTWARE -> MICROSOFT -> 
WINDOWS ->DWM จากนั้นไป
ที่ดานขวามือ คลิกขวาเลือกคําสั่ง 
New -> DWORD (32bit) ตั้งชื่อคีย
ใหมวา Animations และทําซํ้าอีก
ครั้ง โดยตั้งชื่อคียใหมเปน Anima-
tionsShiftkey แลวใหดับเบิล้คลกิที่
คยีใหมทีส่รางขึน้ทัง้สอง แกไขคาให
เปน 1 ทั้งคู (รูป 10)

78. สรางชอรตคตัเพือ่
เรยีกหนวยความจาํคนืมา

 ปญหาการทีโ่ปรแกรมใชงาน
หนวยความจาํไมเปนระบบระเบยีบ 

ทาํใหจาํนวนหนวยความจาํเหลอืนอย
เกินความเปนจริงได ถึงแมวาจะมาถึง
ยุคเซเวนแลวก็ตาม ปญหานี้ก็ตามมา
ไดอีก อาจจะมาจากโปรแกรมบางตัว
ที่สามารถสรางปญหาได

คุณสามารถสรางชอรตคัตเพื่อ
จัดการได โดยการคลิกขวาบนเด
สกท็อป เลือกคําสั่ง New -> Short-
cut ในชอง Type the location of 
the item ใหพิมพคําสั่งวา 

% w i n d i r % \ s y s t e m 3 2 \
r u n d l l 3 2 . e x e  a d v a p i 3 2 .
dll,ProcessIdleTasks

แล วกําหนดชื่อชอร ตคัตตาม
ความตองการ (รูป 11)

คือเรื่องของการแสดงผลแบบ Aero 
ที่ทําใหหนาตาสวยงาม ตั้งแตขอบ
วินโดวส ทาสกบาร รวมถึงเอฟเฟกต
ขณะยอหนาตาง  ในตอนนีเ้ราจะมาเพิม่
คาบางอยางใหกบัรีจสิทรี เพ่ือใหเวลาท่ี
เรากดปุม Shift แลวสั่งยอวินโดวส จะ
เปนแบบคอยๆ เปนคอยๆ ไป ดูแลว
แปลกตายิ่งขึ้น

เรียกโปรแกรม Regedit จาก
ชอง Start Search จากนั้นไปตามเสน
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79. เปลีย่นชือ่ใหกบั Guest 
Account

จะดวยเหตุผลอะไรก็ดี บาง
ทานเปดใช Guest Account ใน
วินโดวสเซเวน โดยหารูไมวาบรรดา
แฮกเกอรไดอาศยั Guest Account 
เปนชองโจมตี เนื่องจากเปนอะไรที่
คนอาจไมไดใหความสนใจ เอาคา
ตามที่โปรแกรมกําหนดมาใหเปน
หลัก

ไหนๆ รูกันแลว เราลองมาดู
วิธีการเปลี่ยนชื่อใหกับ Guest Ac-
count  กันดูครับ 

1. พิมพคําสั่ง Administrative 
Tools เขาไปในชอง Start Search 
เมื่อเขาไปแลวใหเรียกใชโปรแกรม 
Local Security Policy (รูป  12)

2.  ในวนิโดวส Local Security 
Policy จอดานซายมือ ใหเลือก Lo-
cal Policies -> Security Options 
จากนัน้มาทีด่านขวามอื ดับเบิล้คลกิ
ตรงรายการ Accounts: Renames 
guest account แลวลงมือเปลี่ยน
ชื่อไดตามความพอใจ (รูป 13)

รอยใหทํางานไปตามลําดับที่วางไว) 
ดังนี้

1. เรียกโปรแกรม Notepad 
ขึ้นมาทํางาน จากนั้นพิมพคําสั่ง 
(รูป 14)

cd c:\Users\%username%\
AppData\Local

rmdir /S /Q Temp
2.  เซฟไฟลโดยระบุนามสกุล

ใหเปน .bat สวนชื่อจะเปนอะไร
ก็ได สังเกตไอคอนของ Batch file 
จะเปนรูปฟนเฟอง (รูป 15)

เวลาใชงานก็แคดับเบิ้ลคลิกที่
ไฟลนี ้มนักจ็ะจดัการลบไฟลขยะให
โดยอัตโนมัติครับ

80. ลบไฟลชัว่คราว (Tempo-
rary Files) ดวยแบทชไฟล

การใชงานวินโดวส ยอมหนีกฏ
เหล็กขอหนึ่งไมได คือเรื่องของการเกิด
ไฟลชัว่คราว (Temporary Files) หากมี
จาํนวนมากๆ กท็าํใหเนือ้ทีใ่นฮารดดสิก
ของคุณหายไปโดยเปลาประโยชน เรา
มีวิธีงายๆ ใหสรางแบทชไฟล (Batch 
file เท็กซไฟลที่มีสวนขยายเปน .bat 
เปนการนําเอาคอมมานดไลนมาเรียง

หมายเหตุ : ผมไดทําไฟล 
CleanTempfiles.bat นี้ไวใหแลว อยู
ในแผนซ�ดีนะครับ เอามาใชไดเลย
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81.  หมดปญหาเมือ่ตอง
กรอกวาอายุเทาไหร

เมือ่ทานตองเจอกบัแบบฟอรม
ใหกรอกขอมูลวา ณ วันนี้ ทานอายุ
ไดกี่ป กี่สัปดาห กี่วัน หลายทานถึง
กลับใชมือขึ้นมาชวยนับ เรื่องแคนี้
คงไมตองถึงขั้นเปดโปรแกรม Ex-
cel แลวใชฟงกชั่นมาชวยเลยครับ 
น่ีเลย ในโปรแกรม Calculator มี
มาใหแลว

เรียกโปรแกรม Calculator 
ขึ้นมาทํางาน คลิกไปท่ีเมนู View 
-> Date calculation 
(รูป 1)

 ในชอง Select 
the date calculation 
you want เลือกเปน 
Calculate the differ-
ence between two 
dates ในชอง Form 
กรอกวันเดือนปที่เกิด 
และในชอง To เอาวัน
ปจจุบัน เสร็จแลวไป
คลิกที่ปุม Calculate 

ไดผลลัพธไปกรอกแบบทันตาเห็น
จริงๆ (รูป 2)

82.  ยกเลกิ Defrag ที่
แสนรู

คาปรกติเซเวนไดกาํหนดตาราง
การทํางานของโปรแกรม Disk De-
fragmenter มาใหแบบอัตโนมัติ 
และถาเผอญิคณุกาํลงัใชเครือ่งทีต่รง
กบัตารางปลกุ Disk Defragmenter 
ขึ้นมาทํางาน รับรองไดวา “ความ
อืด” ไดมาเยือนถึงคุณแลว

วธิกีารยกเลกิ ใหเรยีกโปรแกรม 
Disk Defragmenter ขึ้นมาทํางาน 
คลิกตรงปุม Configure schedule 
(รูป 3)

เห็นไหมครับ ตัวการอยู ที่ น่ี 
เพราะมีคลิกเลือกรายการ Run on 
a schedule (recommended) ก็
ใหยกเลิกออกไปก็แคนั้นเอง (รูป 4)

83.  สรางไอคอนเพือ่เขาสู 
Workgroup โดยตรง

 ในแตละหนวยงาน หรือ

แมแตที่บาน สวนใหญเราไดเชื่อม
เครื่องคอมพิวเตอรผานทางระบบ
เครือขายภายใน (LAN) และถาคุณ
ไดมีการเปดแชรอะไรกันไวภายใน วิธี
สะดวกคือใหสรางทางลัดเพื่อเขาสู 
การใชงานแบบ Workgroup เพื่อให
เห็นเครื่องที่เปดแชรภายในเวิรกกรุป
เดียวกัน

 งายๆ ครับ ใหคลิกขวาบน 
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Desktop สรางโฟลเดอรใหมขึ้น
มา จากนั้นคลิกขวาตรงโฟลเดอร
ใหม เปลี่ยนชื่อใหขึ้นตนดวยอะไร
ก็ไดตามดวยจุด (.) และตามดวย 
{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-
08002B30309D}  แลวกด Enter 
คุณจะไดไอคอน Network (Work-
group) มาแลว (รูป 5)

84. ลบ Notification อนั
เกาๆ ท้ิงไป

วินโดวสเซเวนของเครื่องใหม 
ที่เจอปญหา Notification คางเติ่ง 
สามารถสั่งใหวินโดวสเซเวนเคลียร
คาไดครับ โดยใหไปเรียกโปรแกรม 
Registry Editor ขึ้นมาท่ีจอดาน
ซายใหไปตามเสนทาง  HKEY_CUR-
RENT_USER -> Software -> 
Classes -> Local Settings -> 
Software -> Microsoft -> Win-
dows -> CurrentVersion  > 
TrayNotify จากนั้นไปคลิกท่ีดาน
ขวาลบคียชื่อ IconStreams และ 
PastIconsStream ท้ิงไป จากนั้น

ใหไปที่แท็บ Processes ไปไลหา
โปรเซสที่ชื่อวา explorer.exe ให
ปดการทํางานซะ โดยการคลิกที่
ปุ ม End Process จากน้ันเรียก
โปรแกรม Windows Explorer ขึ้น
มาใหม โดยการเลือกเมนู File -> 
New Task พิมพคําสั่งวา explore 
เขาไป (รูป 7)

85. อยากใหโชว Control 
Panel และ Recycle Bin ใน 
Windows Explorer

โดยคาปรกติของ Windows 
Explorer ไดแบงการแสดงผลออก

เปนหมวดหมูชัดเจน คือ Favorites , 
Libraries , Computer , Network 
แตถาคุณอยากใหมีการโชว Control 
Panel และ Recycle Bin ออกมาดวย 
ก็ไมยากอะไร 

กอนอื่นใหคุณเรียกโปรแกรม 
Windows Explore ขึ้นมา คลิกไปที่
ปุม Organize คลิกเลือกตรง Folder 
and search options ในวินโดวส 
Folder Options ใหมองไปทีด่านลาง
ตรง Navigation Pane คลกิเลอืกตรง
รายการ Show all folders (รูป 8)

แทบไมนาเชื่อเลยสักนิด แคปรับ
คาจุดเดียว ไดเห็น Control Panel 

ปดโปรแกรม Registry Editor (รูป 6)
รบีทูวนิโดวสใหม (รปู 7) หรอืจะใช

วิธีการปดโปรเซส  Windows Explorer 
แลวเรียก Windows Explorer ขึ้นมา
ใหมจากชอง New Task  โดยมขีัน้ตอน
ดังนี้ ใหกดปุม Ctrl + Shift + ESC ได
วินโดวส Windows Task Manager 
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และ Recycle Bin ปรากฏอยูใน 
Windows Explorer ไปที่เรียบรอย 
(รูป 9)

86. ปรบัคาใหถกูตองเพือ่
ลดเวลาโหลดโฟลเดอร

ถาเครื่องของคุณเจอปญหา 
เวลาเปดดูโฟลเดอรแลวเกิดอาการ
ชาอยางไมนาจะเปนไปได ใหลอง
ปรับคาการ Optimize ของโฟลเดอร
ใหถูกตองตามชนิดของขอมูลท่ีอยู
ภายใตโฟลเดอรนั้น  โดยการคลิก
ขวาที่โฟลเดอรเลือกคําสั่ง Proper-
ties จากนั้นไปที่แท็บ Customize 
ไปเลือกตรงชอง Optimize this 
folder for (รูป 10)

87.  จาํกดัเรือ่งแจงเตอืน
ของ Action Center

Action Center มีเรื่องใหบน 
ใหแจงเยอะเหลือเกิน ถาทานรูสึก
เบื่อกับการเตือน สามารถเขาไป
จาํกดัการเตอืนของ Action Center 
ได โดยการเรียกโปรแกรม Action 

Center ขึ้นมาทํางาน จากนั้นคลิกตรง 
Change Action Center settings 
(รูป 11)

เขาไปแลวกค็ลกิยกเลกิรายการ
ทีไ่มตองการใหเตอืนไดตามตองการ 
เชนเตือนเรื่องการอัพเดทวินโดวส 
(Windows Update) เตือนเกีย่วกบั
โปรแกรมไวรัส เชนยังไมไดอัพเดท
ฐานขอมลูไวรสั (Virus protection) 
(รูป 12)

88. อยากเขยีนไฟล ISO ไม
ตองไปหาโปรแกรมอืน่

เดี๋ยวนี้สวนใหญเรามักจะได
ไฟลอมิเมจของแผนซดีี แผนดีวีดี มา
ในรปูของไฟล .ISO ซึง่เปนมาตรฐาน
ที่ใชกัน เมื่อไดไฟล .ISO มาแลว 
อยากเขียนลงแผนไมต องไปหา
โปรแกรมอื่นมาชวยก็ได สามารถใช
การคลิกขวาที่ไฟล .ISO เลือกคําสั่ง 
Burn disc image (รูป 13)

ใสแผนเปลาเขาไป แลวคลิกที่
ปุม Burn ไดเลย  (รูป 14)
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89. ยอหนาตาตวัอืน่แบบ
ทนัใจ ยกเวนวนิโดวสที่
ทาํงานอยู

หากเราไดเปดโปรแกรมขึ้นมา
ทํางานพรอมๆ กันหลายๆ วินโดวส 
พูดงายๆ คือเต็มหนาจอไปหมด ถา
อยากยอทุกๆ วินโดวสที่ไมไดใช
งาน ยกเวนวินโดวสของโปรแกรมที่
ทาํงานอยู เพยีงแคกดปุม Windows 
+ Home ก็ไดผลตามตองการ

90. ปดหนาตางการแจง
เตอืน ตดิตัง้โปรแกรมไม
สาํเรจ็

เจอกันอยู บ อยๆ กับปญหา
เมื่อติดตั้งโปรแกรมลงวินโดวสเซ
เวนแลวไมสําเร็จ พอบูตเขาใชงาน
เซเวนเมื่อไหร เปนอันตองเจอกับ
คําถามเรื่องใหติดตั้งโปรแกรมตัว
เดิมที่มีปญหาอยูรํ่าไป (รูป 15) ถา
คณุรําคาญทีต่องมาเสยีเวลากบัการ
ตอบคาํถามในเรือ่งนี ้เราไปปดมนัได

เรยีกโปรแกรม services ขึน้มา
ทํางาน โดยพิมพคําสั่งวา services 

ลงไปในชอง Start Search เมื่อได
วินโดวส Component Services ให
คลิกตรง Services (Local) จากนั้น
มาที่จอดานขวา เลื่อนมาที่รายการ 
Program Compatibility Assistant 

Service ดับเบิ้ลคลิกเขาไป ใน
ชอง Startup type ใหเลือกเปน 
Disabled (รูป 16)

91. เรยีกใช Windows Me-
dia Center ไดอยางตรงจดุ

ถ าคุณได  ใช พีซี เป นเครื่อง
สําหรับการเอ็นเตอรเทน และได
ใชโปรแกรม Windows Media 
Center เปนตัวชูหลัก หากตองการ
เซตให Windows Media Center 
เริ่มทํางานไปยังโหมดที่ต องการ 
เชน เลนเพลงที่โปรดปราน (Plays 
your music library) สามารถใช

วิธีการสราง Shortcut และกําหนด
พารามิเตอรไดตามตองการ

1. พิมพคําวา Windows Me-
dia Center เขาไปในชอง Start 
Search เมื่อพบแลวใหคลิกขวาที่ไอ
คอนโปรแกรม เลือกคําสั่ง Proper-
ties (รูป 1)
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2. เลือกไปท่ีแท็ป Shortcut 
ดูตรงชอง Target มีขอความวา 
%windir%\ehome\ehshell.exe 
ใหพิมพคาํส่ังพารามเิตอรตอทายไป
เลย (รูป 2) เชน

/nostartupanimation ให
ป ดลูกเล นแอนิ เมช่ันตอนเรียก
โปรแกรมขึ้นมา เพื่อทําใหเรียก
ใชไดเร็วขึ้น

/playallmusic กําหนดใหเริ่ม
ตนที่โหมด Play Music เลนเพลง
ทั้งหมด

/playfavmusic กาํหนดใหเริม่
ตนที่โหมด Play Music เลนเพลง
โปรด

/playslideshow กําหนดให
เริ่มตนที่โหมด Slideshow

/playslideshowwithmusic 
กําหนดใหเร่ิมตนที่โหมด Slide-
show เลนภาพสไลดพรอมเพลง

92. แสดงไฟลทีด่าวนโหลด
ไวใน Start Menu

โดยปรกติตําแหนงท่ีเก็บไฟล

จากการดาวนโหลด อาจเปนเรื่อง
ยากที่คุณจะคนหา เพราะอาจไมได
ใสใจจดจําวามันเก็บไวที่ไหน มีวิธี
งายๆ ใหแสดงไฟลที่ดาวนโหลดมา
แลวไวใน Start Menu ไปเลย จะ
ไดคนพบอยางฉับไว 

 1. คลิกขวาตรงปุ ม Start 
เลอืกคาํสัง่ Properties เมือ่เขาไปยงั
วนิโดวส Taskbar and Start Menu 
Properties คลิกตรงปุม Custom-
ize (รูป 3)

2. เลื่อนไปจนเจอตรง Down-
loads ปรกติไดถูกกําหนดไมให
แสดง (Display as a menu) แต
คราวนี้ใหเลือกเปน Display as a 
link หรือ Display as a menu 
ก็ได (รูป 4)

93. ทาํไมเลอืกรปูภาพมา
บนัทกึเปน Desktop Back-
ground ไมได

เจอปญหากันเต็มๆ กับการนํา
ภาพหวานใจมาใสเปน Desktop 
Background ไมได โดยเฉพาะทาน

ที่ใชกลองถายรูปรุนใหมๆ  เนื่องจาก
ไฟลที่ไดจากการถายภาพนั้นมีความ
ละเอยีดมาก ทาํใหไฟลมขีนาดเกนิกวา
ขนาดที่กําหนดบนขอตกลงที่วินโดวส
จะรับได เพราะวินโดวสจํากัดขนาด
ไฟลภาพไวใหไมเกิน 245 KB ดังน้ัน
ทานจะตองทําการยอขนาดของภาพ 
และความละเอยีด เพือ่ใหไดขนาดไฟล
ภาพไมเกินจากขอตกลง

94. เพิม่ลดการแสดงไอคอน
ตรง System Tray

คาโดยปรกติของวินโดวสเซเวน 
ตรงสวนของ Notification ถกูกาํหนด
ใหเก็บไอคอนของโปรแกรมตางๆ ที่
ไมสามารถแสดงตรง System Tray 
ไดหมด ทีนี้ถาคุณอยากใหไอคอนตัว
ไหนทีต่องอาศยัใชบอยๆ แสดงออกมา 
ไมจําเปนตองเขาไปปรับแตงคาอะไร
เลย เพียงแคเปด Notification ออก
มา ทาํการลากไอคอนตวัทีต่องการมา
ใสไวใน System Tray ไดทันที และ
ในทํานองกลับกันหากตองการเก็บไอ
คอนไหนเขาไปไว ใหลากไอคอนนั้น
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เขาไปยัง Notification แคนั้นเอง 
(รูป 5)

95. อยากรูตาํแหนงเกบ็
ไฟลของระบบดกูนัตรงไหน

หากทานสงสัยวา เซเวนได
กาํหนดโฟลเดอรอะไรไวบาง สาํหรบั
เกบ็ไฟลทีจํ่าเปนตองการทาํงานของ
ตัวมันเอง ทางหนึ่งท่ีทานสามารถ
เขาไปดูได คือทาง User Accounts

1. คลิกปุม Start -> Control 
Panel -> User Accounts คลิก
ตรง Change my environment 
variables (รูป 6)

2. เมื่อไดวินโดวส Environ-
ment Variables ปรากฏออกมา
แลว ที่ดานบนเปนโฟลเดอรเก็บคา
เฉพาะยูสเซอรรายนี้ (User vari-
ables for) สวนท่ีดานเปนของตัว
เซเวน (System variables) ลอง
เล่ือนๆ ดูนะครับ จะไดทราบวา 
อะไรเก็บไวกันตรงไหน (รูป 7)

96.  รูเวลาทีใ่ชในการบตู
ของเซเวน

ถาคุณอยากรูวา เซเวนของคุณ
ใชเวลาในการบูทเทาไหร ใหพิมพ
คําสั่ง Event Viewer เขาไปในชอง 
Start Search เมือ่ไดวนิโดวส Event 
Viewer ออกมาแลว ที่ดานซาย
มือใหเขาไปที่ Application and 
Services Logs -> Microsoft -> 

Windows -> Diagnostics-Perfor-
mance -> Operational  จากนั้นมา
ดูที่จอดานขวามือ คลิกตรง EventID 
หมายเลข 100 จากนั้นมาดูที่ดานลาง  
พบตัวเลขที่จับเวลาการบูต (Boot 
Duration) ที่คาออกมาเปน ms (คํา
ยอ ms หรือ msec คือมิลลิวินาที 
เปนหนวยวัดที่มีคาเทากับ 1 / 1000 
วินาที) (รูป 8)
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97.  เหนือ่ยนักพกังบีบน
เซเวนดวยโหมด Hybrid 
Sleep 

เมื่อทานจําเปนตองหยุดพัก
การใชคอมพิวเตอรไปในชวงเวลา
หนึ่ง อาจจะไปทานขาว พักเที่ยง 
หรือติดประชุม และก็ไมอยากปด
เครื่อง แตอยากใหเครื่องถูกปดตัว
ลงแบบประหยดัไฟฟา (Sleep) เพือ่
ใหเวลากลับมาใชงานใหมจะไดไม
เสียเวลาในการบูทนาน ในวินโดวส
รุ นกอนๆ มีโหมด Standby ซึ่ง
เปนการพักขอมูลระบบ ณ เวลานั้น
ไวที่หนวยความจํา หรือจะใชโหมด 
Hibernate ซึ่งเปนการพักขอมูล
ระบบ ณ เวลานั้นเก็บไวเปนไฟลใน
ฮารดดิสค แนนอนครับการทํางาน
ของ Standby ยอมเร็วกวาแน แต
ก็ตองเสี่ยงกับเหตุการณไฟดับ การ
สัง่ Sleep กห็มดความหมายไปทนัที

1. ในเซเวนจงึม ีHybrid Sleep 
ที่เปนการจับรวมเอาการทํางาน
ของ Standby และ Hibernate อยู
ดวยกัน สั่งครั้งเดียวไดทั้งสองอยาง 

hybrid sleep ตรง Setting ให
เลือกเปน ON (รูป 10)

98.สราง Shortcut 
สาํหรบัตัง้ Option 
ให IE

การเขาไปตั้ง Option ให IE ใน
อดตีเราสามารถใชการคลกิขวาตรงไอ
คอน IE ไดโดยตรง แตในเซเวนอาจไม
สะดวกเน่ืองจากไมมีไอคอน IE ตรง 
Desktop แตอยางไรก็ดีคุณสามารถ
สราง Shortcut สาํหรบัเขาไปต้ังคาได 
โดยการคลิกขวาตรง Desktop เลือก
คําสั่ง New -> Shortcut ใหไปกรอก
คําสั่ง C:\Windows\System32\
rundll32.exe shell32.dll, Con-
trol_RunDLL inetcpl.cpl เขาไป
ในชอง Type the location of the 
item (รูป 11)

99. อยากรูตอน Sleep มี
อปุกรณตวัไหนบางทีม่า
เกีย่วของตอนปลกุ

ผมเชื่อวาหลายทานนิยมใชการ 

วิธีกําหนดใหพิมพคําสั่งวา Change 
when the computer sleeps เขาไป
ในชอง Start Search เมื่อไดวินโดวส 
Change settings for the plan ให
คลิกตรง change advanced power 
settings (รูป 9)

2. เลื่อนๆ ไปตรงรายการ Sleep 
คลิกคลี่เขาไปจนเจอรายการ Allow 

Sleep เพราะชวยใหกลบัมาใชงานใหม
ไดรวดเร็วทันใจ แตบางครั้งเครื่องของ
เรา Sleep แลวแฮงคไปเลย ไมยอมกลบั
มา เรามวีธิตีรวจสอบไดวา มอีปุกรณตวั
ไหนทีเ่กีย่วของกบัการปลกุได 

1. เขาสูการใชงาน Commander 
Prompt พิมพคําสั่ง powercfg –de-
vicequery wake_armed เมื่อกด 
Enter ปบไดเห็นลิสตอุปกรณ จาก
ตัวอยางมี การดแลน Intel Gigabit 
, HID Keyboard และ HID mouse 
(รูป 12)
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2. ถาอยากตรวจสอบ
วาอุปกรณตัวไหน เป น
ตัวการที่ทําใหแฮงค ใหเรา
ไปทดลองไลปดทลีะตวั โดย
การคลิกขวาตรง Com-
puter เลือก Properties 
คลิกตรงรายการ Device 
Manager เมื่อไดวินโดวส 
Device Manager มาแลว ใหเรา
ไปคลกิขวาตรงอปุกรณตัวทีต่องการ 
เชนจากตัวอยาง HID Keyboard  
เลือกคําสั่ง Properties จากนั้นให
ไปที่แท็ป Power Management 
คลิกยกเลิกการเลือก Allow the 
device to wake the computer 
(รูป 13)

100. สลบัไปใชไฟลทีถ่กู
เปดใช

สมมติวาคุณเปดไฟลเอกสารของ 
Word , Excel หรือ Power Point 
ขึ้นมาทํางานพรอมกันหลายไฟล และ
เมื่อตองการสลับไปใชไฟลที่เปดไวของ
โปรแกรมนั้น สามารถใชการกดปุ ม 
Ctrl แลวจึงคอยคลิกไปที่ไอคอนของ
โปรแกรมตรง Taskbar ก็จะเปนการ
วนสลับไปใชเองครับ 
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