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101. ปรับการแสดงผลรวม
กับโปรเจ็คเตอร

 ใน โอกาส ท่ีท  านต  อ งหิ้ ว
โนตบุกเพ่ือนําไปเสนอผลงานผาน
ทางเครื่องโปรเจ็คเตอร อยากบอก
วา ในเซเวนไดมีโปรแกรมท่ีช่ือวา 
displayswitch.exe มาเปนผูชวย
สลับการแสดงผลคูกับโปรเจ็คเตอร 
โดยวธิงีายๆ ใหคณุกดปุม Windows 
กับปุม P เพื่อใชสลับโหมดการแสดง
ผลตามความตองการของคณุ (รปู 1)

102. ปกหมุดโฟลเดอรทีช่ืน่
ชอบดวยวิธีงายๆ

ถาตองการใหโฟลเดอรที่ชื่น
ชอบไปอยูใน Jump list ของไอคอน 
Windows Explorer ตรงทาสกบาร
ทํากันไดง ายๆ เพียงแคคลิกลาก
โฟลเดอรนั้นไปวางไวตรงไหนก็ได

103. ปรับการแสดงผลให
เหมาะสม

 ความเหมาะสมของการ
แสดงผลในเรื่องของสี และคอนท
ราสต รวมถึงขนาดของตัวอักษร
ที่แสดงบนจอภาพ แตละเครื่อง
ยอมไมเหมือนกัน เซเวนไดเตรียม
เครื่องมือในการจัดการมาใหพรอม
แลวครับ ถาตองการจัดการกับตัว
อักษร ใหพิมพคําสั่ง cttune.exe 
(ClearType Text Tuner) เขาไป
ในชอง Start Search  แลวทําตาม
ขั้นตอนการแนะนํา (รูป 3)

และถ าต องการจัดการใน
เรื่องของสี คอนทราสต ใหพิมพคํา
สั่ง dccw.exe (Display Color 
Calibration) เขาไปในชอง Start 
Search แลวทําตามขั้นตอนการ
แนะนํา (รูป 4)

104. แปลงหนวยวัดตางๆ 
ไดทันใจ

อยางที่บอกไววา โปรแกรม 
Calculator ในเซเวน ไมไดเปนแค

ในทาสกบารเพยีงแคนี ้เมือ่คณุคลกิขวา
ตรงไอคอน Windows Explorer ตรง
บนสุดของ Jump list ก็จะมีโฟลเดอร
นั้นแลว (รูป 2)

เครื่องคิดเลขเล็กๆ อีกตอไป นอกจาก
มโีหมดทาํงานชัน้สงูอยาง Scientific , 
Programmer และ Statistics มาให
แลว ยงัมาพรอมกบัเทมเพลตสาํเรจ็รปู 
อยาง Unit Conversion ที่เอาไว
สําหรับแปลงหนวยวัดตางๆ

โดยในชองบนสุด เราตองเลือก
วา ตองการแปลงในเรือ่งของอะไร เชน 
Length เกี่ยวกับความยาว ระยะทาง 
โดยกําหนดหนวยที่ตองการแปลงลง

1

2

3

4



สุดยอด 200 ทิปลับ วินโดวส 7 Vol. 2

ไปในชอง From พรอมกับใส
จาํนวนลงไป จากนัน้ในชอง To 
เลือกหนวยวัดท่ีเราตองการให
แปลงออกมา ในตัวอยาง ผม
ตองการแปลงจากไมลไปเปน
กิโลเมตร ผมก็เลือกเปน Mile 
กับ Kilometers (รูป 5)

105. เพิม่ความเร็วในการ
ล็อกออน

แมจะใชเซเวนแลวก็ตาม บาง
ทานรูสกึวาเครือ่งของเราทาํไมใชเวลา
ตอนลอ็กออน (Logon) นานไปหนอย 
ลองปรับคาอะไรสัก 2 อยางดูนะครับ 

1.  ลองเปลี่ยนมาใชแบ็กกรา
วนดเดสกทอปแบบสีลวนๆ (Solid 
Color) แทนที่จะใชภาพถาย หรือ
ภาพเคลื่อนไหว โดยวิธีการปรับให
คลิกขวาบนเดสกทอปเลือกคําสั่ง 
Personalize เมื่อเขาไปไดแลว ให
คลิกทีปุ่ม Desktop Background ใน
ชอง Picture location ใหเลือกเปน 
Solid Colors แลวก็เลือกสีที่มองดู
แลวสบายตา (รูป 6)

2. ถัดไปมาดูวาเซเวนของเราได
เปดใหเซอรวิส Desktop Window 
Manager Session ทํางานแลวหรือ
ยงั โดยการพมิพคาํสัง่ Service เขาไป
ในชอง Start Search เมื่อเขาไปใน
วินโดวส Component  Services 
แลว ท่ีดานซายมอืคลกิตรง Services 
(Local) จากนัน้ไปมองทีด่านขวา มอง
หาเซอรวสิ Desktop Window Man-
ager Session เมื่อพบแลวใหดับเบิล

คลิก เขาไปกําหนดในชอง Startup 
type ใหเปน Manual แลวก็คลิก
ใหทํางาน โดยการคลิกที่ปุม Start  
(รูป 7)

106. ตามลบไฟลเก็บ
ประวัติของ Sticky Notes

โปรแกรม Sticky Notes เปน

โปรแกรมอํานวยความสะดวกชวยใน
การเตือนความจําไดเปนอยางดี แต
คุณรูไหมวา ทุกๆ อยางที่คุณไดพิมพ
ลงไปถูกเก็บไวหมดแลว แมคุณจะสั่ง
ลบโนตดวยการคลิกที่เครื่องหมาย
กากบาท และโปรแกรมไดบอกไวอยาง
ชัดเจนวา จะลบแลวนะก็ตาม (รูป 8)

เพื่อรับประกันวาขอมูลไมมีใคร
แอบเห็นได คุณจะตองไปตามลบไฟล 
StickyNotes.snt ที่อยูในโฟลเดอร 
C:\Users\<User Name>\App-
Data\Roaming\Microsoft\Sticky 
Notes งายๆ ครบัพมิพคาํสัง่วา %Ap-
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pData%\Microsoft\Sticky Notes 
เขาไปในชอง Start Search รับรอง
วาไดเจอไฟลนี้แน (รูป 9)

107. ล็อกอินหลายๆ แอ็ก
เคานตจาก IE

ถาจะบอกวา นี่เปนฟเจอรเด็ด
ของ IE 8 เลยก็วาได เพราะโดย
ปรกตเิมือ่คณุเปดเมลจะสามารถเขา
ดูไดทีละแอ็กเคานตเทานั้น แมจะ
ใชวิธีเปดแท็ปใหมแลวก็ตาม จริงๆ 
การเปดแท็ปใหมไมไดเปนตัวชวย
อะไรเลย แตตัวชวยที่แทจริง คือ 
การเปดเซกชั่น ( New Session) 
ใหม

ดวยวธิทีีแ่สนงาย ใหกดปุม Alt 
เพื่อเปดเมนูของ IE8 ออกมากอน 
จากนั้นเลือกไปที่เมนู File -> New 
Session (รูป 10)

หรือถาจะใหสะดวก สามารถ
สรางชอรตคัตสําหรับเรียก IE ให
ทํางานในโหมด New Session ทุก
ครั้งเลยก็ได โดยการคลิกขวาบน
เดสกทอป เลือกคําสั่ง New -> 

ShortCut ในชองใหกรอกคําสั่งเปน 
“C:\Program Files\Internet 

Explorer\iexplore.exe” –nomerge 
(รูป 11)

การหยดุพกัหนาจอ หยดุพกัฮารดดสิก 
(รูป 12)

109. เปด CommandPrompt 
ไดจากทุกๆ โฟลเดอร

สําหรับมือเกา มือเกาทั้งหลาย 
คงคุนเคยกับคําสั่งแบบ Command 
สไตลดอส ไดเปนอยางดี เน่ืองจาก
หลายๆ คําสั่งยังคงมีมนตขลัง ใชไดดี
ในบางสถานการณอยู ถาคุณตองการ
เปด Command Prompt  ณ ตาํแหนง
โฟลเดอรที่ตองการโดยตรงไดหรือไม 

ไดครับ เพียงแคกดปุ ม Shift 
คางไวกอน แลวคอยไปคลิกขวาตรง
โฟลเดอรที่ตองการ จากน้ันคลิกไปที่
คําสั่ง Open command window 
here กันเลย (รูป 13)

108. เขาถึงทุกคําสัง่เกีย่ว
กับการจัดการพลังงาน

มีวิธีง ายๆ หากคุณตองการ
เขาไปจดัการเกีย่วกบัการใชพลงังาน
ของเซเว น เพียงแค พิมพ คําว า 
Change Power เขาไปในชอง Start 
Search คณุจะไดพบกบัลสิตคาํสัง่ที่
ใชจัดการเกีย่วกบัการตัง้เวลา Sleep 
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110. สราง Keyboard 
Shortcut สําหรับเรียก
โปรแกรม

ถามีโปรแกรมไหนที่คุณตอง
เรียกใชบอยมาก การสรางปุมเรียก
ใชดวน (Keyboard Shortcut) 
เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่น าสนใจ
ไมนอย การสรางใหคลิกขวาตรง
ไอคอนของโปรแกรมตัวนั้น เลือก
คําส่ัง Properties ตอไปคลิกตรง
แท็ป Shortcut ไปกําหนดคียที่
ตองการได ตรงชอง Shortcut key 
โดยการกดปุมตามความตองการลง
ไป (รูป 14)

111.  ใชคลิกซายก็เจอ 
Jump List ไดเหมือนกัน

เริ่มจํากันมาต้ังแตแรกท่ีบอก
วา อยากเจอ Jump List ใหคลิก
ขวา อาว..แลวถาหากปุมคลิกขวา
เสียขึ้นมาละ ทาํยงัไงด?ี?? (เอ..ไมรู
เปนกีเ่ปอรเซน็ตนะทีปุ่มคลกิขวาจะ
เสีย) จริงๆ แลวใชคลกิซายไดเชนกนั 
วธิกีารน้ันงายมากๆ 

ใหคลกิซายตรงไอคอนโปรแกรมท่ี
อยูตรง Taskbar คางไว แลวลากใหออก
มาจากบรเิวณทีเ่ปน Taskbar แลวปลอย 
คณุจะเหน็ Jump  List คางเติง่รอใหคลกิ
เลอืกไฟลตามทีต่องการ (รปู 1)

112.  ทําใหชอง Start 
Search คนหาจาก
อินเทอรเน็ตได 

โดยปรกติแลว ช อง Start 
Search ใชเพื่อคนหาไฟลตางๆ ใน
เครื่องของเรา แตถาคุณอยากเพิ่ม
ขีดความสามารถใหไปคนหาจาก
อินเทอรเน็ต มีวิธีการทํางายๆ

1. พิมพคําสั่ง GPEDIT.MSC 
เขาไปในชอง Start Search ดวย
คําสั่งน้ี คุณจะไดวินโดวส Group 

Policy Editor ปรากฏออกมา ที่
ดานซายมือ ใหคลิกคลี่เขาไปยัง
รายการ User Configuration -> 
Administrative Templates- > 
Start Menu and Taskbar หลัง
จากนัน้ใหเหลอืบมามองทีด่านขวา
มือ คนหารายการ Add Search 
Internet link to Start Menu 
ดบัเบิล้คลกิเขาไป แลวไปคลกิเลอืก
ใหเปน Enabled ตามดวยการคลกิ
ปุม Apply (รูป 2)
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คราวนี้ทดลองพิมพขอความที่
ตองการคนหาลงไป เชน Hongkong 
แลวคลิกเลือก Search the Inter-
net  ซึ่งจะเปนการเรียกบราวเซอร 
IE ขึ้นมาคนหาขอมูลตามขอความ
ดังกลาว  (รูป 3)

113. ติดตั้งคียบอรดภาษา
ไทย ใหทันใจ เพียงแคเลือก 
System Locale เปนไทย

 โดยปรกติหลังจากติตต้ังเซ
เวนเสร็จแลว เราจําเปนตองติดตั้ง
คียบอรดใหพิมพภาษาไทยได และ
มอีีกอยางทีต่องทาํคอื การเซต็ Sys-
tem Locale ใหเปน Thai  เพื่อไม
ใหโฟลเดอรที่มีชื่อเปนภาษาไทยมี
ปญหา รวมถึงเปดเท็กซไฟลภาษา
ไทยอานไดรูเรื่อง

 จริงๆ แลวเราสามารถขาม
ขั้นตอนการติดตั้งคียบอรดภาษา
ไทยไปไดเลย เพียงแคไปเลือก 
System Locale ใหเปน Thai  
คียบอรดสําหรับพิมพภาษาไทยจะ
มาใหโดยอัตโนมัติ  งายๆ ใหเขาไป

ทาง Start -> Control Panel -> Re-
gion and Language คลิกเลือกตรง
แท็บ Administrative คลิกตรงปุม 
Change system locale ใหเปน Thai 
(รูป 4)

114. ใชประโยชนจาก Search 
Bar ก็อปปไฟลทีอ่ยูภายใน
ซับโฟลเดอร

สําหรับโจทยครั้งนี้ สมมติวาภาย
ใตโฟลเดอรหนึ่ง เอาเปนวาชื่อ Font 
ภายในนั้นมีโฟลเดอรยอยๆ เก็บไฟล
ฟอนตแยกไวคนละโฟลเดอร ถาหาก
คุณตองการก็อปปไฟลฟอนตทั้งหมด
ออกมา จะทําอยางไร ??? ไมจําเปน
ตองเสยีเวลาเขาไปทกุๆ โฟลเดอรแลว
คอยๆ ก็อปปออกมาครับ

ใช Windows Explorer เลือก
ทํางานตรงโฟลเดอรหลัก จากน้ันใน
ชอง Search Bar ใหพิมพสวนขยาย
ของไฟลฟอนตลงไป เชน .ttf คณุจะได
พบกับลิสตไฟลฟอนตที่ถูกคัดออกมา 
ทาํใหกอ็ปปไฟลไดอยางสะดวก (รปู 5)

115.  แกปญหาเมือ่ปุมคลิก
เมาสขวาเสีย

อาจเปนไปไดที่วันหนึ่ง ต อง
เจอกับปญหาการคลิกเมาสขวาไม
ได ทําใหคุณไมสามารถเขาถึงคําสั่ง 
Properties ได คุณสามารถใชการกด
ปุม Alt คางไว แลวดับเบิ้ลคลิก ก็ได
ผลลัพธเชนเดียวกับการคลิกขวาแลว
เลือกคําสั่ง Properties (รูป 6)
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116.  พิมพคําสัง่จัดการ
อุปกรณบลูทูธ 

ถาคุณตองการเสนทางลัดใน
การเขาถึงหนาที่ใชจัดการกับอุปก
รณบลูทูธ สามารถใชการพิมพคําสั่ง 
bthprops.cpl เขาไปในชอง Start 
Search เพียงเทานี้ คุณก็จะพบกับ
วินโดวสที่ใชจัดการกับอุปกรณบลู
ทูธไดในทันที (รูป 7)

117. ใชการจัดเรียงแบบ 
Group เพือ่นับจํานวนไฟล

การแสดงผลใน Windows Ex-
plorer มีหลากหลายรูปแบบ แตถา
คุณตองการนับวา มีไฟลฟอรแมตนี้
อยูกีไ่ฟล สามารถใชแบบ Group มา
ชวยได  โดยการคลิกขวาแลวเลือก 
Group by แลวเลือกเปน Type 
(รูป 8)

เห็นไหมครับ ไดผลทันตาเห็น 
โปรแกรมไดจัดไฟลออกเปนกลุมๆ  
ตามฟอรแมต พรอมๆ กับการนับ
จํานวนไฟลของแตละฟอรแมตนั้น 
มาใหพรอมสรรพ (รูป 9)

118. ชัตดาวนไดรวดเร็วขึ้น
หากคุณเห็นวา เซเวนของคุณ

ใชเวลาในการชัตดาวนมากไปนิด
หนึ่ง ลองมาปรับคาเรงความเร็วให
กันสักหนอย โดยการพิมพคําสั่ง 
regedit เขาไปในชอง Start Search 
เมือ่ไดวนิโดวสของโปรแกรม Regis-
try Editor มาแลว ทางดานซายมือ
ใหคลิกคลี่ตรงรายการ HKEY_LO-
CAL_MACHINE -> SYSTEM -> 
CurrentControlSet  คลิกเลือก
ตรง Control  จากนั้นเหลือบไป
มองทีด่านขวา คณุจะพบกบัรายการ  
WaitToKillServiceTimeout  ให

ดับเบิ้ลคลิกเขาไป  เปลี่ยนคาจากที่เซ
เวนไดกาํหนดไวให 12000 ( 12 วินาท)ี 
อาจเปลี่ยนไปเปน  2000 ( 2 วินาที) 
ก็ได (รูป 10)

119. ล็อคหนาจอดวยคลิก
เดียว

โดยปรกติแลว คุณสามารถสั่ง
ล็อคหนาจอไดดวยวิธีการกดแปน
คยีบอรด คอืใชปุม Win กบัปุม L แตถา
คณุอยากมทีางเลอืกอืน่ใชอกี สามารถ
ใชวิธีการสรางชอรตคัตโดยใหคลิก
ขวาบนเดสกท็อปเลือกคําสั่ง New -> 
Shortcut  พิมพคําสั่ง rundll32.exe 
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user32.dll,LockWorkStation 
เขาไปในชอง Type the location 
of the item (รูป 11) จากนั้นให
คลิกปุม Next เพื่อไปตั้งชื่อใหกับ
ชอรตคัตดังกลาว อาจตั้งชื่อไววา 
Quick Lock ก็ได  

120. อยากรูวาเครือ่งของ
คุณไดติดตั้ง Search 
Providers  อะไรไวบาง

ในขณะนีม้ผีูเขยีนสคริปตงายๆ 
เพ่ือเพ่ิม  Search Providers หรอืที่
เรารูจักกันดีคือเว็บไซตที่ชวยในการ
สืบคน ทั้งเว็บ รูปภาพ ไฟลวิดีโอ ไม
วาจะเปน youtube , Flickr , Digg  
ถาคุณอยากทราบวา IE ของคุณ
ไดมีการเพิ่มตัวเลือกของ Search 
Providers อะไรเขามาบาง ใหเปด 
Windows Explorer แลวไปที่ C:\
Users\<username>\Searches  
คุณจะเหน็รายการ Search Provid-
ers เหลานั้น (รูป 12)

121.  คําสัง่เพือ่จัดการ
อุปกรณทีท่ําให Wakeup

หนึ่งในมาตราการเพื่อใหโครงการ 
Save The World  ประสบความสาํเรจ็ 
นั่นก็คือการประหยัดไฟครับ บางครั้ง
วินโดวสเซเวนของเราการ Sleep และ 
Wakeup ไมประสบความสาํเรจ็ Sleep 
แลว Sleep ไปเลย Wakeup ไมกลับ 
เรื่องนี้เคยเสนอไปครั้งหนึ่งแลว  แต
คราวนี้เราขอนําเสนอในสไตล Com-
mand กันครับ

• กอนอื่นเรียกใช  Command 
Prompt แบบ Administrator โดยการ
กดปุม Shift คางไวกอนแลวจงึคอยคลกิ
เรียก Command Prompt

•  พิมพคําสั่ง Powercfg -de-
vicequery wake_armed เพื่อ
ขอดูรายชื่ออุปกรณที่ถูกกําหนดให
ทํางานโหมด Sleep และ Wakeup 

• หากกังวลวาอุปกรณตัวไหน
เปนตวัปญหา สามารถสัง่ปดได โดย
การพมิพคาํสัง่ Powercfg -device-
disablewake “ชื่ออุปกรณ”

•  และเมื่ อต องการเป ดใช 
อุปกรณตัวไหน ใหใชคําสั่ง Pow-
ercfg -deviceenablewake “ชื่อ
อุปกรณ” (รูป 1)

122. แกไขเมือ่ Taskbar ไม
ปรากฏตัว

 สําหรับวินโดวสเซเวนที่เจอ
ปญหา ทํางานไปสักพัก หรือกลับจาก
โหมด Sleep แลว พบวา ทารกบาร 
ไมปรากฏตัวเหมือนเดิม มีแนวทาง
แกไขไดหลายวธิคีรบั วธิแีรกใหอพัเดต
ไดรเวอรอุปกรณผานทาง Windows 
Update วิธีที่สองลองอัพเดต Bios 
ดู และวิธีที่สาม ลองสั่งปดและเปด  
Windows Explorer กันใหม

วิธีทาํ ใหกดปุม Ctrl+Shift+ESC 
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เพื่อเรียกโปรแกรม Task Manager 
ขึ้นมาทํางาน จากนั้นคลิกเลือกไปที่
แท็ป Processes มองๆ หาโปรเซส
ชื่อ explorer.exe พบแลวใหคลิก
เลือกแลวส่ังปดการทาํงาน ดวยการ
คลิกที่ปุม End Process (รูป 2)

ตอไปใหเรยีกกลบัขึน้มาทาํงาน
ใหมอีกครั้ง โดยการคลิกเลือกตรง
เมนู File -> New task (Run..)  
จากวนิโดวส Task Manager ในชอง 
Open ใหพิมพคําสั่ง explorer ลง
ไปครับ (รูป 3)

123. สัง่ปด ALPM เพือ่แก
ปญหาใชงานไดรฟ DVD 
ไมได

กรณีที่เซเวนของคุณ มองเห็น
ไดรฟ DVD แตเขาไปใชงานไมได 
(ซ่ึงเปนเฉพาะไดรฟดีวีดีบางรุ น) 
อาจเปนไปไดท่ีเซเวนของคุณไดติด
ตั้งคุณสมบัติ ALPM (Adaptive 
Link Power Management) ซึ่ง
คุณสมบัติ ALPM ก็ดีอยูครับ ชวย
ประหยัดพลังงาน โดยจะไปทําให

da-e8bf -4a96-9a85-a6e-
23a8c635c 0012ee47-9041-
4b5d-9b77-535fba8b1442 
DAB60367-53FE-4fbc-825E-
521D069D2456 0 หากเซเวนข
องคุณไมไดมีการติดตั้งคุณสมบัติ 
ALPM อยู ก็จะไมมีผลอะไรครับ 
(รูป 4)

124. อัพเดตคาของ Win-
dows Experience Index 

โดยปรกติแลว หลังจากติด
ตั้งเซเวนเสร็จแลว คุณจะไดคา
ของ Windows Experience In-
dex เพื่อบอกวาเครื่องของคุณอยู
ในเรตระดับเทพแคไหน แตเมื่อ
เราไดปรับเปลี่ยนอุปกรณบางตัว

ที่เกี่ยวของกับคาของ Windows 
Experience Index เชน แรม 
ฮารดดสิก หรือการดแสดงผล (ซพียีู
คงไมคอยไดเปลี่ยน) คาของ Win-
dows Experience Index อาจไม
ถูกตองเทาไหรนัก

การอพัเดตคา ใหคณุคลกิขวาที่ 
Computer เลอืกคาํสัง่ Properties 
จากนั้นใหคลิกตรงคําวา Windows 
Experience Index หลังคา Rating 
เมื่อเขาไปแลวใหมองไปที่ดานลาง
สุด ที่ดานขวาไดบอกวันและเวลา
ที่เคยอัพเดตคาเอาไว ถาตองการ
ใหหาคากนัใหม คลกิไปเลยตรงคาํวา 
Re-run the assessment แลวรอก
ระบวนการสักแปบ รับรองไดคาตัว
เลขที่อัพเดตกัน รูป 5

ไดรฟดีวีดี Sleep ไป หลังจากไมไดใช
งานไปในชวงระยะเวลาหนึ่ง

วิ ธีการสั่ งป ดให  เรียก Com-
mand Prompt ขึ้นมาทํางาน จาก
นั้นก็ลงมือพิมพคําสั่ง powercfg.
exe -setacvalueindex 8c5e7f-
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125. สรางไอคอน Show 
Desktop

อาจเป นความคิดที่ แปลก
ประหลาด เพราะลําพังการใชปุม 
Show Desktop ที่อยูตรงขวามือ
สุดของ ทารกบาร ก็โอแลว แตไม
เปนไร ถาอยากสรางไอคอน Show 
Desktop ไวบน Desktop เลยก็ไม
ยาก

เรียกโปรแกรม Notepad ขึ้น
มาทํางาน จากนั้นพิมพคําสั่งตามนี้
ลงไปเลยครับ (รูป 6)

[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[ทารกบาร]
Command=ToggleDesktop

ตอไปใหเซฟไฟล สําคัญมาก
คือระบุสวนขยายของไฟลเปน .scf 
(รูป 7)

เพียงเทานี้  คุณก็ได ไอคอน 
Show Desktop ปรากฏใหพรอม
ใชงานกันแลว (รูป 8)

126. เลือกไฟลเยอะๆ โปรด
ใชบริการ  Check Box 

การเลือกไฟลทํางานพรอม
กันทีละมากๆ จาก Windows 
Explorer เราสามารถใชปุม Ctrl 
หรือปุม Shift เขามาชวยได แตก็ไม
สะดวกเทาไหร หากตองเลือกไฟล
แบบขามไฟล

ลองมาใชบริการ Check Box 
ที่ทําใหการเลือกไฟลงาย สะดวก 
กวาเดิมกอนอื่นใหเปด Check Box 
ทํางานกันกอน โดยการเรียก Win-
dows Explorer ขึ้นมาทํางาน คลิก
ตรงปุม Organize เลือกที่ Folder 
and search options คลิกเลือก
ตรงแท็ป View จากน้ันมองๆ หา
รายการ Use check boxes to 
select items เจอแลวใหคลิกเลือก
เอาไวเลย (รูป 9)

ทีนี้การเลือกไฟลก็จะงายมาก
ขึ้น โดยการคลิกเลือกตรง Check 
Box ไมตองกดปุม Ctrl หรือ Shift 
ใหเมื่อยนิ้วอีกตอไป (รูป 10)

127.  เปลีย่น วอลลเปเปอร 
ดวย RSS Feed

เทคโนโลยีการสงขอมูลอัตโนมัติ
แบบ RSS Feed กําลังไดรับความ
นยิมกนัเปนอยางมาก เพยีงแตมขีอแม
วา เว็บไซตแหงนั้นจะตองไดรับการ
พัฒนาใหรองรับ ทีนี้หากเราตองการ
เปลีย่น วอลลเปเปอรดวยภาพทีส่งมา
ทาง RSS Feed จะไดหรือไม 
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ไดครับ ลองดูตัวอยางการดึงภาพ
จากเว็บ www.nana.gov โดยพิมพคํา
สั่งตามน้ีลงไปในโปรแกรม Notepad 
(รูป 11)

ตรง DisplayName= ใหคุณ
กําหนดชื่อที่เปนธีมเอาไวแสดงตอนให
เลือกเปลี่ยน วอลลเปเปอร สวน Rss-
Feed= เปนการระบุตาํแหนงของ RSS 
Feed ของเว็บไซตนั้นๆ ที่คุณจําเปน
ตองทราบกอน 

จดัเกบ็ไฟล สาํคญัมากคอืระบสุวน
ขยายของไฟลเปน .theme (รูป 12)

ทีนี้ เมื่อตองการอัพเดต วอลล
เปเปอร ดวยภาพจากเว็บไซต ให
ดับเบิลคลิกตรงไฟล .theme ที่เรา
ไดสรางขึ้นมา โปรแกรมจะบอกวา 
ตองการดาวนโหลดภาพจากเว็บไซต
หรือไม ใหคลิกเลือก Download At-
tachments (รูป 13)

128.  เปดใชธีมทีห่ลบซอนอยู
 ในเซเวนมีธีมท่ีถูกซอนไวอยู  

หากตองการนําเอาธีมขี้อายเหลานี้มา
ใชงาน ไมยากเลยครับ มาดูกันเลย

1. กอนอืน่เปด Windows Explorer 
ขึ้นมาทํางาน คลิกตรงปุ ม Organize 
เลือก Folder and search options 
คลิกเลือกตรงแท็ป View ไปคลิกเลือก
รายการ Show hidden files, folders, 
or drives และไปคลิกยกเลิกรายการ 
Hide protected operating system 
files (รูป 14)

2. ใหไปยังโฟลเดอร C:\Windows\
Globalization\MCT (ใชการพิมพลงไป
ในชอง Address เลยก็ได) คุณจะพบกับ
รายการธีมที่ถูกซอนไว ใหเขาไปภายใน
โฟลเดอรของธีมนั้นๆ หากตองการใชธีม
ไหน ใหเขาตอไปยังโฟลเดอร Theme 
ของแตละธีมน้ัน แลวไปดับเบิลคลิกตรง
ไฟล .theme (รูป 15)

3. ธีมเหลาน้ันจะถูกเรียกใชทันที 
พรอมๆ กับมีรายการใหไดเลือกจาก My 
Themes (รูป 16)

129.  ติดตั้งฟอนตใหมไดทันใจ
 หลายทานอาจยังไมทราบวา การ

ติดตั้งฟอนตใหมลงไปในเซเวน งายกวา
ที่คิดมาก เพียงแคใชการดับเบิลคลิกตรง
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ไฟลฟอนต ไฟลท่ีมีสวนขยายเปน 
.ttf คุณจะไดพบกับวินโดวสที่พรี
วิวตัวอยางของฟอนตมาให หาก
ตองการตดิตัง้กเ็พยีงแคคลกิตรงปุม 
Install ไดเลย (รูป 17)

130.  ลบรายชือ่โปรแกรม
ออกจากลิสตแสดง 

โดยปรกติแลว เมื่อเราทําการ
ติดตั้งโปรแกรมตัวไหนลงไปในเซ
เวน เมือ่เขาไปท่ี Control Panel -> 
Programs and Features ในหนา 
Uninstall or change a program 
ก็จะเห็นลิสตโปรแกรมตัวนั้น ถา
คุณไมอยากใหใครมาเห็นรายช่ือ
โปรแกรมตัวนั้น กลัววาจะเขาไปสั่ง

ถอนการติดตั้งโปรแกรม เราก็สั่งลบให
หาย ไมตองใหแสดงได

 เรยีกโปรแกรม Registry Editor 
ขึ้นมาทํางาน โดยการพิมพคําสั่ง rege-
dit จากชอง Start Search จากนั้น
ไปตามเสนทาง HKEY_LOCAL_MA-
CHINE -> SOFTWARE -> Microsoft 
-> Windows -> CurrentVersion ให

คลี่ตรง Uninstall เห็นรายการเปน
ลิสตตัวเลขตางๆ ยังไมตองกังวล 
ลองคลิกเลือกมาสักตัว จากนั้นมอง
ไปที่ดานขวา ดูตรงคีย Display-
Name เปนทีแ่สดงชือ่ของโปรแกรม 
ถาใชตัวที่ตองการ ก็ใหมาคลิกขวา
ตรงรายการดานซายที่เปนตัวเลข
ยาว เลือกคําสั่ง Delete ไดเลย 
(รูป 18)

131.  เรียงวินโดวสบน
เดสกทอปใหทันใจ

หากเครื่องของคุณ มีการเปด
ใช โปรแกรมหลายตัวทํางานพร
อมๆ กัน  และคุณตองการใหทุกๆ 
โปรแกรม แสดงใหเห็นพรอมกัน
ทั้งหมดบนเดสกทอป สามารถสั่ง
แบบทันใจ โดยการคลิกขวาตรงทา
สกบารแลวเลือกคําสั่ง Show win-
dows stacked  รูป1

132.  ทางลัดจากทูลบาร 
เพือ่เขาถึงเดสกทอป

ใน เวลาที่ กํ าลั งทํ า งานกับ

17

18

โปรแกรมอะไรสักตัว แบบเต็มหนา
จอ แลวนึกอยากจะใชอะไรที่อยูบน
เดสกทอป แมวาในเซเวนสามารถ
ใชคียลัด หรือใชการคลิกเพื่อแสดง
เดสกทอปเปนครั้งคราวไดก็ตาม แตก็
ถือวายังไมสะดวกเทาไหร 

ลองมาดูทางเลือกอีกอันหน่ึง
ครับ คือจับเอาเดสกทอปมาไวตรงทา
สกบาร ดวยวิธีที่แสนงาย ใหคลิกขวา
บนทาสกบาร เลอืกคาํสัง่ Toolbar -> 
Desktop ในโอกาสตอไปถาตองการ
ใช สามารถคลิกตรง Toolbar Desk-
top ที่อยูบนทาสกบารไดเลย รูป 2

1
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133.  ใช Disk Cleanup เขา
ดูไฟลขยะ

 เมื่อไหรที่คุณตองการทราบ
วา ไฟลชั่วคราว (Temporary 
files) ที่ เกิดจากการสร างของ
โปรแกรมตางๆ, โปรแกรมปลั๊กอิน
ที่ดาวนโหลดมาเสริมในบราวเซอร 
(Downloaded Program Files), 
ไฟลชั่วคราวที่เกิดจากการทองเน็ต
ดวยบราวเซอร (Temporary Inter-
net Files) และเว็บเพจที่ถูกสั่งเก็บ
ไวในเคร่ือง (Offline Webpages) 
มีอะไรบาง สามารถใชบริการจาก
โปรแกรม Disk Cleanup ชวยได

 พิมพคําสั่ง Disk Cleanup 
เพื่อเรียกโปรแกรมนี้ขึ้นมาทํางาน
จากชอง Start Search หลังจาก
น้ันเลือกไดรฟท่ีตองการ สวนใหญ
คงตองเปนไดรฟ C เนื่องจากเปน
ไดรฟทีใ่ชสาํหรบับตู ระบบ และไฟล
ขยะที่วามักอยูในนี้ หลังจากนั้นคุณ
จะเห็นรายการไฟลขยะที่แยกตาม
ประเภทตางๆ เอาไว ถาคณุตองการ
ดูวาแตละประเภทมีไฟลอะไร ก็

เพียงแคคลิกที่ปุม View Files แคนั้น
เอง รูป 3

134. สรางชอรตคัตเรียก 
Command โหมด Admin 

บอยคร้ังที่เราจําเปนตองใช 
Command Prompt ในโหมด Ad-
ministrator เพราะบางคําสั่งหาก
เรียกใช Command Prompt แบบ
ธรรมดา จะไมสามารถทํางานได มา
ดูวิธีที่งายแสนงาย สราง ชอรตคัต 
เพียงดับเบิลคลิกเขาสู Command 
Prompt ในโหมด Administrator 

1. ใหคลิกขวาบนเดสกทอป 
เลือกคําสั่ง New -> Shortcut ใน
ชอง Type the location of the 
item:  ใหใสคาํสัง่ cmd เขาไป รปู 4

2.  เมื่อไดชอรตคัตมาแลว
ใหคลิกขวาตรงชอรตคัตน้ัน เลือก
คําสั่ง Properties คลิกไปที่ปุ ม 
Advanced เขาไปคลิกเลือกตรง
รายการ Run as administrator  
รูป 5

135. สราง Startup Mes-
sage ใหตรงใจ

ไมแนใจวา หลายทานไดสงัเกต

เห็น Startup Message ของเซเวน
หรือเปลา ถาอยากใหเซเวนของคุณมี 
Startup Message ที่ตรงใจ สามารถ
ทําไดเพียงไมกี่ขั้นตอน

1. เรียกโปรแกรม Registry Edi-
tor ขึ้นมาทํางาน โดยการพิมพคําสั่ง 
regedit เขาไปในชอง Start Search 
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จากนั้นเขาไปตามเสนทาง HKEY_
LOCAL_MACHINE -> Software 
-> Microsoft -> Windows -> 
Current Version -> Policies -> 
System จากนั้นไปท่ีดานขวามือ 
เห็นคียชื่อ legalnoticecaption 
(หัว Message) และ legalnoti-
cetext (เนื้อหา Message) ใหคุณ
ดับเบิลคลิกเขาไปท้ังสองคีย แลว
พิมพขอความไดตามตองการ  รูป 6

2. คราวตอไป กอนเขาสูเซเวน 
คุณจะไดเห็น Startup Message จาก
ไอเดียของคุณแลว รูป 7

136. วิธีเปด-ปด Secure 
Logon

ถาคุณตองการเพ่ิมดานเพ่ือ
ปองกันไมใหผู อื่นเขามาใชเซเวน
ไดงายๆ สามารถสั่งเปด Secure 
Logon ได หรือในทางตรงกันขาม 
หากคุณเคยเจอเครื่องไหนที่มี Se-
cure Logon แลวตองการปลดออก 
ก็สามารถทําได

พิมพคําสั่ง netplwiz เขาไป
ในชอง Start Search เพื่อสั่งเปด
โปรแกรม User Accounts ขึ้นมา 
เมื่อไดออกมาแลว ใหคลิกไปที่แท็ป 
Advanced ไปดูตรงกรอบ Secure 
logon คลิกเลือก หรือคลิกยกเลิก 
รายการ Require users to press 
Ctrl+Alt+Delete รูป 8

137. อยากเปลีย่นไอคอน
บงบอกชนิดของไฟล

เมื่อคุณอยากเปนอารตตัวพอ
หรืออารตตัวแม อยากปรับแตง
ไอคอนบงบอกชนิดของไฟลในเซเวน 
จําเปนตองใชโปรแกรมเสริมมาชวย

ครบั ใหดาวนโหลดโปรแกรม Default 
Programs Editor จากเว็บ http://
defaultprogramseditor.com 

1. โปรแกรมมีขนาดเล็กมากๆ 
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เมื่อเรียกขึ้นมาทํางาน ใหคลิกไปท่ี 
File Type Settings  รูป 9

2. คลกิเลอืกตรงไอคอน รูป 10
3. ไลเลือกชนิดของไฟลที่คุณ

ตองการแกไข แลวจึงคอยคลิกไปที่
ปุม Next   รูป 11

4. ตอไปคลกิทีปุ่ม Browse เพือ่
ไปเลือกไฟลไอคอนตามที่ตองการ 
แลวจึงคอยมาคลกิทีปุ่ม Save Icon 
รูป 12

138.  สะกดรอยดูวัน
ทําการติดตั้งเซเวน

จําไดไหมเอย วาวันที่ติดตั้งเซ
เวนคอืวนัทีเ่ทาไหร เดอืนไหน ปไหน 
เวลาเทาไหร สวนใหญคงไมไดจาํกนั
หรอกครับ ถาอยากรูเราจะมาอาศยั
คําสั่งเพียงบรรทัดเดียว โดยใหเปด 
Command Prompt ขึ้นมา จาก

นั้นพิมพคําสั่ง systeminfo|find/i 
“install date” แลวกด Enter รอ
แปบเดียว ไดรายงานออกมาแลว 
รูป 13

139. ล็อกอินอัตโนมัติ
ทุกบริการออนไลนของ
ไมโครซอฟต

หากคุณไดใชบริการออนไลน
จากไมโครซอฟต ไมวาจะเปนอเีมล 
หรือพวกเอ็ม ฯลฯ แลวเบื่อกับการ
ตองมากรอกยูสเซอรเนมและรหัส
ผานเมื่อจะใชอีเมล หรือเอ็ม ลอง
ใชโปรแกรม Windows 7 online 
ID providers ที่จับคูยูสเซอรแอ็ก
เคานตในเซเวน เขากบัยสูเซอรแอก็
เคานต

บริการออนไลนใหอัตโนมัติ
1. ไปโหลดโปรแกรมนี้ไดที่ 

http://windows.microsoft.
com/en-US/Windows7/Onli-
neIDProviders แลวนํามาติดตั้ง
ใหเครื่องใหเรียบรอย  รูป 14

 2. ตอไปเขาไปตรง Control 
Panel -> User Accounts มองๆ ไป
ดานซายมือ เห็นรายการใหมเพิ่มเขา
มาจากปรกติแลว คือ Link online 
IDs ใหคลิกเลือกกันเลย (รูป 15)
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3. เมื่อเขาไปแลวมองไปตรง 
WindowsLiveID คลิกตรงลิงค Link 
online ID คุณจะไดวินโดวส Sign 
in ใหกรอก Windows Live ID และ 
Password ของคุณเขาไป (รูป 16)

4. ทดลองเขา hotmail หรือ
บริการออนไลนตัวอื่น รับรองว า
ล็อกอินอัตโนมัติใหคุณ โดยไมตอง
กรอกอะไรใหซํ้าซอนกันอีก 

140. แกปญหาปรบั UAC ไมได
เซเวนบางทาน อาจเจอปญหาไม

สามารถปรับแตงคาของ UAC (User 
Account Control) ได สาเหตุสวน
ใหญเกิดจากการติดตั้งโปรแกรมที่ไม
คอมแพทเิบลิหรอืโปรแกรมเกาๆ เชน 
Microsoft Office 97 จนทําให UAC 
เกิดปญหา

1. ใหแกไขโดยการปรบัคารจีสิทรี 
โดยใหเปดโปรแกรม Notepad ขึน้มา 
แลวพิมพคําสั่งตามนี้ลงไป (ขอความ
อยูใน Notepad บนแผนซดีจีาก Files 
from PCToday รูป 17

2. จัดเก็บไฟลโดยอาจกําหนด
ชื่อวา UAC.reg แตอยาลืมเลือกตรง 
Save as type ใหเปน All Files กัน
ดวย (รูป 18)

3. เสร็จแลวใหดับเบิลคลิก

ไฟล UAC.reg เพื่อปรับแตงคาในไฟล
รีจิสทรีกันไดเลยครับ 

141. เชค็สเปกคอมพดวย
เซเวน

ถาคณุอยากทราบวาสเปกคอมพ
ที่คุณใชอยูประกอบไปดวยฮารดแวร
อะไรกันบาง ไมจําเปนตองไปเสาะหา
โปรแกรมอืน่มาชวย เน่ืองจากในตวัเซ
เวนมีคําสั่งที่ใชตรวจสอบ พรอมเก็บ
บันทึกเปนไฟลใหไดอีกดวย

1. พิมพคําสั่ง dxdiag เขาไป
ในชอง Start Search คุณจะได
วินโดวสบอกวา ตองการตรวจสอบ
ดวยโปรแกรม DirectX Diagnostic 
Tool ใชไหม ใหคลิกที่ปุม Yes (รูป 1)
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2. หลังจากรอสักครู เมื่อระบบ
ตรวจสอบไดแลว หากตองการจัด
เก็บเปนไฟล ใหคลิกไปที่ปุม Save 
All Information (รูป 2) ไดไฟล 
.TXT ตามชื่อที่คุณกําหนด เมื่อเปด
ไฟล .TXT ตวันัน้ออกมาดู คุณจะพบ
รายละเอียดทั้งดานฮารดแวร และ

ซอฟตแวรระบบบางสวนออกมาดวย

*** รูป 2

142. เพิ่มตัวเลือกให SendTo 
แบบงายสุดๆ

 การสงไฟลไปยังที่อื่นๆ ดวย
การคลิกขวาแลวเลือกคําสั่ง SendTo 
เปนอีกทางลัดที่สะดวก และเขาใจได
งายๆ ไมตองเสียเวลาเปด Windows 
Explorer เพื่อทํางานกันใหเสียเวลา 
หลายทานไดติดใจ SendTo  แตเกิด
คําถามวา ถาตองการเพิ่มตัวเลือก
ไดรฟ หรอืโฟลเดอรทีต่องนาํเอาไฟลไป

เก็บไวบอยๆ ใหกับ 
SendTo จะไดหรอื
ไม

 1. งายมาก
เลยครบั กอนอืน่ให
คุณเปด Windows 
Explorer ทํางานพรอมกันสอง
วินโดวส จากนั้นในวินโดวสหนึ่ง ให
เขาไปที่ C:\Users\<User Name 
ที่ใชอยู >\AppData\Roaming\
Microsoft\Windows\Sendto  ตอ
ไปใหทาํงานที ่ Windows Explorer 
อีกตัวหน่ึง ไปคลิกขวาที่โฟลเดอร
ที่ตองการนํามาใสเปนตัวเลือกให 
SendTo คลิกคางไว ลากมาที่ C:\
Users\<User Name ที่ใชอยู>\
AppData\Roaming\Microsoft\
Windows\Sendto เลือกคําสั่ง 
Create Shortcut  here (รูป 3)

2. ทดสอบโดยการคลกิขวาไฟล
ไหนก็ได เลือกคําสั่ง SendTo เห็น
ตัวเลือกเพิ่มมาแลว คือโฟลเดอร
ที่เราไดเพิ่มเขาไปให โดยมีคําวา 
Shortcut กํากับอยู (รูป 4)

143.  Startup Message แบบ
ไมตองแกรจีสิทรี

 ในตอนที่แล ว เราได สร าง 
Startup Message กันเปนแลว แต
ครั้งนั้นเปนการแกไขจากไฟลรีจิสทรี 
แตยังมีอีกวิธีหนึ่งคือการกําหนดผาน
ทางโปรแกรม Local Security Policy 

พมิพคาํสัง่ Local Security Pol-
icy เขาไปในชอง Start Search ที่จอ
ดานซายมือ ใหคลิกเลือกไปที่ Local 
Policies -> Security Options จาก
นั้นไปมองที่ดานขวามือ  มองหาตรง
รายการ Interactive Logon: Mes-
sage text for users attempting 
to log on และ Interactive logon: 
Message title for users attempt-
ing to log on ใหดับเบิ้ลคลิกทีละ
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รายการ พิมพขอความตามความ
ตองการลงไป (รูป  5)

144. สัง่โชวคาํสัง่ทัง้หมดใน 
Control Panel 

 แม  ว  าแนวคิด ในการจัด
ระเบียบคําสั่งใน Control Panel 
ในเซเวนจะออกมาดีเพียงใด แต
บางครั้งดวยความเคยชิน เรามักจะ
คนหาคําสั่งดวยตัวเองมากกวา การ

เวน แลวรูสกึไดวามอีาการหนวง แลว
ไดยินเสียงฮารดดิสกเริ่มทํางานอีก
ครั้ง สาเหตุเปนเพราะวาฮารดดิสก
ไดถูกสั่งใหหยุดการทํางานชั่วคราว 
(Turn Off) เมื่อไมมีเหตุตองใชการ
ถายโอนของฮารดดิสก ทั้งนี้เพื่อ
เปนการประหยัดพลังงานนั่นเอง

1. แตถ าทานอยากเปดให

ฮารดดิสก Turn On ตลอดเวลา ให
พิมพ Power  Options เขาไปในชอง 
Start Search เมื่อไดวินโดวส Power 
Options มาแลว ไมวาทานไดเลือกใช 
Power plan (แผนการใชพลังงาน) 
แบบไหนก็ตาม ใหคลิกไปที่ Change 
Plan settings  (รูป 7)

2 .  ต  อ ไ ป ค ลิ ก ต ร ง 
Change advanced power 
settings คุณจะไดวินโดวส 
Power Options ใหคลิกเพื่อ
คลี่รายการตรง Hard disk 
เห็นรายการคําสั่ง Turn Off 
Hard disk after ใหกําหนด
เปน 0 หรือในกรณีที่ใชเซเว
นกับโนตบุก ใหเลือกทั้ง On 

battery และ Plugged in ใหเปน 
Never ทั้งคูเลย (รูป 8)

146. ลบ Prefetch Cache  เพือ่
ไดความเรว็เพิม่

 จริงอยูวา Prefetch Cache มี
ประโยชนในตอนแรกๆ แตหากจํานวน
ของ Prefetch Cache มมีากเกนิไป ก็

เขาไปทีละกลุมของคําสั่ง เอาละครับ 
ถาคุณอยากเห็นคําสั่งทั้งหมดใน Con-
trol Panel ไมยากเลยครับ เพียงแค
พิมพตัวอักษร a เขาไปในชอง Search 
Control Panel แคนัน้จรงิๆ เห็นคาํสัง่
ทั้งหมดเลย (รูป 6)

145. ตัง้คาไมใหฮารดดสิกเขาสู
โหมด Turn Off

ทานที่เจอปญหา เวลาเรียกใชเซ
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อาจเปนสาเหตุที่ทําใหการเปดและ
ปดเครื่องชาลงไปบาง ดังนั้นหนาที่
ของเรา ควรเขาไปลบ Prefetch 
Cache ออกเสียบาง

1. วิธีงายๆ ใหพิมพคําสั่งวา 
c:\windows\prefetch เขาไปใน
ชอง Start Search แลวคุณจะพบ
กับคําเตือนวา ไมมีสิทธิ์ในการเขา
ถึงโฟลเดอรนี้ แตยังไงก็เขาไดอยูดี
เพยีงแคคลกิทีปุ่ม Continue (รูป 9)

2. จัดแจงลบไดเลย เพียงแค
กดปุม Ctrl+A ซึ่งเปนการเลือกไฟล

ทั้งหมด แลวกดปุม Shift+Del ลบ
ทิ้งไดเลย (รูป 10)

147. ลดเวลาการชตัดาวน
 หากคุณรูสึกไดวา เซเวนข

องคุณชัตดาวนชาไปหนอย (แมจะ
เพียงแคไมกี่วินาที) คุณสามารถลด
การหนวงได โดยการแกไขคาของ
รีจิสทรีเพียงหนึ่งตัว

พิมพคําสั่ง regedit เขาไปใน
ชอง Start Search จากน้ันใหไป
ตามเสนทาง 

HKEY_LOCAL_MACHINE -> 
SYSTEM -> CurrentControlSet 
-> Control  ตอไปใหมองไปที่
ดานขวามือ เห็นคียชื่อ WaitToK-
illServiceTimeOut โดยปรกติถูก
กําหนดคาไวเปน 1200 ใหกําหนด
คาอยูระหวาง 2000-20000 (2-20 
วินาที) (รูป 11)

148.  ลอ็คไมใหใครมาเปลีย่น
ภาพแบก็กราวน

 หากคุณไดอาศัยประโยชน

จ า กภาพแบ็ ค ก ร า วน  ใ นก า ร
ประชาสัมพันธอะไรสักอยาง หรือ
เปนภาพหวานใจของคุณ ถาไม
อยากใหใครมาเปลี่ยนภาพแบ็กก
ราวน (เขาขายขัดใจคุณ) สามารถ
สั่งล็อคได ใหพิมพคําสั่ง gpedit.
msc เขาไปในชอง Start Search 
เมื่อไดวินโดวสของโปรแกรม Lo-
cal Group Policy Editor มาแลว 
ที่จอดานซายมือใหคลิกคลี่ไปทาง 
User Configuration -> Admin-
istrative Templates -> Control 
Panel -> Personalization จาก
นั้นคอยมาที่จอดานขวามือ ดับเบิ้ล
คลิกตรงรายการ Prevent chang-
ing desktop background เขาไป
ใหเลือกใหเปน Enable (รูป 12)

149. ไมอยากใหมกีารพรวีวิ
ไฟลภาพ

โดยปรกติแลว เมื่อใช Win-
dows Explorer เขาไปดูไฟลพวก
รูปภาพ มักจะเปนภาพที่เขาเรียก
วา Thumbnail Preview ซึ่งอาจ
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มีทั้งขอดีคือสะดวก เห็นภาพทันใจ 
แตขอเสียคือไมเปนสวนตัว ดังนั้น
คุณสามารถจํากัดไมใหมีการแสดง
ไดงายๆ

เปด Windows Explorer ขึ้น
มาทาํงาน จากนัน้คลกิท่ีปุม Organ-
ize เลือกไปที่ Folder and search 
options ใหเลือกไปที่แท็บ View 
แลวคลิกเลือกตรงรายการ Always 

show icons, never thumbnails 
(รูป 13)

150. อยากใชคอมมานด
พรอมพทแบบเตม็หนาจอ
ตลอดไป

คอมมานดพรอมพทอยูในใจของ
ขาเกาเสมอ หากคุณตองใชคําสั่งเพื่อ
การจัดการกบัระบบ โดยเฉพาะระบบ
เครือขาย ถาอยากใหทุกครั้งที่เรียกใช
คอมมานดพรอมพทตองเปนแบบเต็ม
จอ (Full screen) ทุกครั้งก็ไมยาก
อะไร

1. เรียกคอมมานดพรอมพท
ทํางานกอนครับ จากนั้นพิมพคําสั่งวา 
wmic เขาไปในคอมมานดพรอมพท
เมื่อเขาสูโหมดการทํางานของ wmic 
กันแลว ใหคลิกขยายจอภาพใหเปน
แบบ Full Screen (รูป 14)

2. คลิกขวาตรงไตเติ้ลบารของ
วินโดวสคอมมานดพรอมพท เลือกคํา
สัง่ Properties จากน้ันใหไปคลกิเลอืก
รายการ Quick Edit Mode (รูป 15)

151.  พมิพคาํสัง่โดยตรงจาก 
Taskbar

เปนอันรูกันอยูแลววา การเรียก
ใชงานโปรแกรมสามารถใชการพิมพ
คําสั่งที่เราทราบ เพ่ือเปนทางลัดได
อีกแนวทางหนึ่ง คุณสามารถพิมพคํา
สั่งตามความตองการไดเร็วขึ้น โดย
ใชวิธีการเพิ่มชองพิมพคําสั่งเขาไปไว
ใน Taskbar 

วิธีการนั้นแสนงาย เพียงแคคลิก
ขวาตรง Taskbar เลือกคําสั่ง Tool-
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bars -> Address  เพื่อเปดใหชอง 
Address มาปรากฏที ่Taskbar เพยีง
เทานีค้ณุกส็ามารถพมิพคาํสัง่ลงไปได
แลว (รูป 1)

152. ไมอยากใหชอง Start 
Search แสดงชือ่ไฟล

หลายทานคงอดึอดัใจพอสมควร 
เมื่อพิมพ ตัวอักษรอะไรนิดอะไร

หนอยเขาไปในชอง Start Search 
หรือ Search Box สิ่งที่ไดมา คือมีทั้ง
ไฟล และโปรแกรมแสดงเปนทิวแถว 
นอกจากหาโปรแกรมตามที่ตองการได
ยากแลว บางทานยังอยากไดความเปน
สวนตัว ไมอยากเปดเผยไฟลงานตางๆ 
ใหผูอื่นไดเห็น

หากความตองการเปนเชนนั้น 
เรามาสั่งปดไมใหมีการคนหาไฟลกัน

ได โดยใหพิมพคําสั่ง gpedit.msc 
เขาไปในชอง Start Search เพื่อ
เรียกโปรแกรม Local Group Pol-
icy Editor ขึ้นมาทํางาน ที่จอดาน
ซาย ใหคลิกไปตามเสนทาง User 
Configuration -> Administrative 
Template -> Start Menu and 
Taskbar ตอไปใหมองไปที่จอดาน
ขวา ไปดับเบิ้ลคลิกตรงรายการ Do 
not search for files เขาไปแลว ให
เลือกเปน Enabled (รูป 2)

153.มดัรวมโฟลเดอรดวย
ฟเจอร Library

แนวคิดของ Library ที่มา
พรอมกับเซเวนนั้นดีเลิศมากครับ 
ยกตวัอยางการมดัรวมโฟลเดอรไฟล
งานของเรา ที่เราจําเปนตองใชกัน
บอยๆ สามารถจับเอาทุกโฟลเดอร
ที่เปนไฟลงานมาไวใน Library เพื่อ
ใหประหยดัเวลา และสะดวกตอการ
เขาถึงไฟลงานไดรวดเร็ว

1. เรียก Windows Explorer 
ขึ้นมาทํางาน คลิกเลือก Libraries 

จากน้ันมาคลิกขวาที่จอดานขวามือ 
เลือกคําสั่ง New -> Library (รูป 3)

2. ในตัวอยางผมไดกําหนดให 
New Library ที่สรางชื่อวา Data 
ผมก็ดําเนินการคลิกขวาที่  Data 
เลือก Properties  จากนั้นไปคลิกที่
ปุม Include a folder เขาไปเลือก
โฟลเดอรที่เปนไฟลงานตามจํานวนที่
เราตองการ (รูป 4)
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154. รูจกั Command ผาน
ทาง System Configuration

การเรียกใชคําสั่งเพื่อจัดการ
กับระบบ ตามที่เราทราบมีอยู 2 วิธี 
คือ เลือกจากไอคอนโปรแกรม และ
จากการพิมพ Command เขาไป 
เอาละครับ ถาคุณตองการทราบวา 
โปรแกรมแตละตัวที่ใชจัดการกับ
ระบบน้ัน มี Command วาอะไร 
สามารถดูผานทาง System Con-
figuration ได

ใหพิมพคําสั่งวา msconfig 
เขาไปในชอง Start Search เมื่อได
วินโดวส System Configuration 
มาแลว ใหเลือกมาที่แท็บ Tools 
เหน็ไหมครบั มลีสิตโปรแกรมไลเรยีง
เปนทิวแถว พรอมๆ กับมีคําอธิบาย
วาแตละโปรแกรมใชทําอะไร

 สิง่ทีเ่ราสนใจคือ ชองดานลาง
ครับ Selected command ตรง
น้ีแหละครับ ที่เอาไวแสดง Com-
mand ของคําสั่งแตละตัว (รูป 5)

155.  ตามลาหา Search Pro-
viders ให IE

ไมมีอะไรที่สมบูรณแบบไปหมด
หรอกครับ แมแตการสั่งคนหาขอมูล
ในอนิเทอรเนต็ ถงึแมอนัดบัหนึง่จะเปน 
Google ก็ตาม แตบางสิ่งที่ตองการ
คนหา การใช Search Provider คาย
อื่นที่มีความชํานาญเฉพาะดาน ก็อาจ
ชวยใหผลลัพธแมนยํา ตรงใจกวา

1. การเพิ่ม Search Providers 
ใหกับ IE สามารถเขาไปที่เว็บ http://
www.ieaddons.com/en/search-
providers เมื่อถูกใจกับ Search Pro-

vider รายไหน ใหคลกิทีปุ่ม Add to 
Internet Explorer  (รูป 6)

2. และถาตองการให Search 
Provider รายนี้เปนดีฟอลตสําหรับ
การคนหาใหกับ IE ใหคลิกเลือก 
Make this my default search 
provider (รูป 7)

156. สรางไอคอนแมพ็ไดรฟ
สําหรับท านที่มีพื้นที่  หรือ

เนือ้ทีใ่นเซริฟเวอรภายในหนวยงาน 
หรือจากภายนอกหนวยงาน หาก

ตองการสรางไอคอนเพื่อสะดวกตอ
การเขาไปก็สามารถสรางไดครับ ดังนี้

1. ใหเปด Windows Explorer 
ขึ้นมาทํางาน คลิกขวาไปยังบริเวณที่
วางๆ เลือกคําสั่ง Add a network 
location (รูป 8)
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2. หนาที่ตอไป คือคุณจะตอง
ทราบไอพีแอดเดส สาํหรบัอางองิถงึ
โฟลเดอรในเซริฟเวอรท่ีคณุมสีทิธิใ์ช
งาน และโดยสวนใหญจะตองกรอก
ยูสเซอรเนม และพาสเวิรดสําหรับ
การเขาใชบริการภายในโฟลเดอรดัง
กลาว (รูป 9)

3. เพยีงเทานี ้คณุก็จะมไีอคอน
แมพ็ไดรฟ เพือ่เรยีกใชงานในวนัหลงั 
ไดสะดวกขึ้น

157. ซอน Notification Area
หลายทานอยากปดการแสดง

ผลของ Notification Area อยาง
นอยก็มีหนึ่งเหตุผล คือไมตองการ
ใหใครเห็นวา ในระบบมีการรัน
โปรแกรมอะไรไปแลวบาง และ
หลายทานไดลองมาหลายวิธีแลวไม
ไดผล ลองดูวิธีนี้ครับ ไดผลถูกใจแน

1. ให พิมพ คําสั่ง regedit 
เขาไปในชอง Start Search เมื่อ
ไดโปรแกรม Registry Editor ขึ้น
มาทํางานแลว  ที่จอดานซายมือ
ใหเขาไปตามเสนทาง HKEY_CUR-

RENT_USER -> Software -> Micro-
soft -> Windows -> CurrentVersion 
-> Policies -> Explorer ยังคงคลิก
เลือกตรง Explore นะครับ จากนั้น
มาคลิกขวาที่จอดานขวามือ เลือกคํา
สั่ง New -> DWORD กําหนดช่ือให
เปน NoTrayItemsDisplay แลวจึง
คอยดับเบิ้ลคลิกเพื่อแกไขคาใหเปน 1 
(รูป 10)

2. ปดโปรแกรม Registry Edi-
tor  เพื่อจัดเก็บคียที่เราไดสรางขึ้น
มาใหม แลวจึงคอยไปสั่ง Restart 
วินโดวสกันใหม เมื่อเขามาแลว 
เห็นไหมครับวาไมมี Notification 
Area ใหกวนใจอีกแลว (รูป 11) 
แตถาอยากเปลี่ยนใจใหกลับมามี
เหมอืนเดมิ กเ็พยีงแตเปลีย่นคาของ 
NoTrayItemsDisplay ไปเปน 0
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158. จดัระเบยีบให
กระบวนการบตู

ดูเหมือนวา เร่ืองความเร็วใน
การบูตกอนเขาสูเซเวน เปนเรื่องท่ี
ยูสเซอรใหความสนใจเปนพิเศษ ชา
นิดชาหนอยแทบไมไดเลย มีเทคนิค
หลายวิธีที่ชวยใหขั้นตอนการบูตดี
ขึ้น รวมถึงเทคนิคท่ีจะไดพูดถึงใน
ตอนนี้

เรียกใช Command Prompt 
ดวยโหมด Administrator แลว
ลงมอืพิมพ Command ตามนีเ้ขาไป 
คือ defrag -b %SystemDrive% 
โดยคําส่ังน้ีจะเปนการจัดเรียงไฟล
ที่เก่ียวของกับกระบวนการบูต จับ
ใหมาอยูในตําแหนงเก็บตอเนื่องกัน 

(รูป 12) ซึ่งจะมีผลชวยใหการบูต
รวดเร็วขึ้นนิดหนอยครับ

159. เพิม่เวลาในการแสดง 
Notification Area

โดยปรกติ เมื่อเราไปคลิกเพื่อสั่ง
ขยายดูไอคอนตางๆ ที่อยูใน Notifica-
tion Area มกัจะแสดงใหเหน็เพยีงแปบ
เดียว แลวก็ปดตัวลงไป ถาตองการเพิ่ม
เวลาใหแสดงนานขึ้น ใหทําตามนี้

1. พิมพคําสั่งวา Ease of Access
Center ในชอง Start Search เมื่อได
วนิโดวสของโปรแกรม Ease of Access 
Center มาแลว ใหคลิกไปที่ Make it 
easier to focus on tasks (รูป 13)

2. ตอไปใหเลื่อนไปดูรายการ
แถวดานลางตรงขอความวา How 
long should  Windows notifica-
tion dialog boxes stay open? 
ใหคลกิเลอืกเวลาตามความตองการ 
(รูป 14)

160.  ทางดวนชตัดาวนแบบ
บงัคบั

หลายทานไดใหการสนับสนุน
ไมโครซอฟทเปนอยางดี โดยการใชเซ
เวนแบบมลีขิสทิธิ ์แนนอนครบั เมือ่ใช
ของจริงของแท ยอมสามารถอัพเดท
ได แตปญหาก็มีตามมาใหกวนใจนั่น
คอื ตอนชตัดาวนกลบัไมสามารถทาํได
ทนัท ีแตตองรอใหอพัเดทกนัเสรจ็เสยี
กอน

วิธีการบังคับใหเซเวนชัตดาวน
โดยไมตองสนใจการอพัเดทมอียูหลาย
วิธี และน่ีเปนอีกวิธีหน่ึง คือใหคุณใช
การกดปุม Ctrl + Alt + Del จากนั้น
ไปคลิกตรงปุม Shut Down สีแดงๆ 
นั่นไดเลยครับ  (รูป 15)
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161. บงัคบัให  Windows 
Explorer   แสดงโฟลเดอร
เริม่ตนทีเ่รากาํหนด

โดยปรกติ เมื่อเรียกใช งาน 
Windows Explorer ในแตละ
ครั้ง เรามักเสียเวลาไปกับการเลือก
โฟลเดอรที่ใชกันเปนประจํา ใชกัน
บอยๆ  คงดีขึ้น หากเราสามารถ
บงัคับให Windows Explorer  เริม่
ตนตามโฟลเดอรที่เรากําหนดให

1. วิธีการงายมากๆ เพียงแค
คลกิขวาตรงไอคอน Windows Ex-
plorer ที่อยูบน Taskbar หลังจาก
นั้นจะพบลิสตคางรอ ใหคลิกขวา
ตรงรายการ Windows Explorer 
เลือกคําสั่ง Properties (รูป 1)

2. เลือกทํางานที่แท็ป Short-
cut จากน้ันดูกันที่ช อง Target 
ปรกติถูกกําหนดไวเปน %wind-
ir%\explorer.exe ใหเขาไปเขียน
ชือ่ไดรฟ หรอืโฟลเดอรตามตองการ
ตอทายไดเลย เชน %windir%\
explorer.exe e:\software (รปู 2)

162. สราง Tag ใหรปูภาพ
ดวยความสามารถของ
วนิโดวส

หนึ่งในวิธีที่ใชคัดสรรดูรูปภาพ
เฉพาะที่ตองการ  นั่นคือการใส 
Tag ใหกับรูปภาพ แลวใชเงื่อนไข
วาตองการดู Tag อะไร ปรกติคน
สวนใหญคิดวา ตองไปหาโปรแกรม
เฉพาะทางมาชวย อยาง Picasa แต
จรงิๆ แลวในตวัวนิโดวสเอง สามารถ
ใส Tag ใหกับไฟลรูปภาพไดอยูแลว

1. เปด Windows Explor-
er เมื่อคลิกไปที่ไฟลรูปภาพ ให
สังเกตที่ดานลางมีรายละเอียดเกี่ยว
กับรูปภาพ คุณสามารถใส Tag 
ใหกับรูปภาพน้ีได โดยการกรอก
เขาไปที่ชอง Tags ตามดวยการ

คลิกที่ปุม Save ในกรณีที่ตองใส Tag 
มากกวาหนึ่งอยางสําหรับรูปภาพนี้ 
สามารถใสไดโดยการใชเคร่ืองหมาย 
semicolons (;) มาเปนตัวคั่นกลาง 
(รูป 3)

2. วิธีใชประโยชนจาก Tag ที่ใส
ใหกบัรปูภาพ กค็อืตอนสัง่คนหา ในขอ
ง Search ใหพิมพวา tag:  ตามดวย
เงื่อนไขการคนหา เพียงเทาน้ีการคัด
กรองดูรูปภาพตาม Tag ก็ไดผลแลว
ครับ (รูป 4)

163. เนรมติ Classic 
Programs Files 

 แมวาทีมผูพัฒนาเซเวน ไดคิด
วิธีการแสดงผลของ Programs Files 
มาใหใหมแลวก็ตาม แตบางทานก็

1

2

3



สุดยอด 200 ทิปลับ วินโดวส 7 Vol. 2

ชอบ บางทานก็ไมชอบ เพราะไม
คอยเขาใจกบัวธิกีารเกบ็ซอนรายการ 
ทาํใหบางทานหาโปรแกรมไมเจอบาง 
หายากบาง เลยเกดินกึหวน Classic 
Program Files ขึน้มา อยากใชไดไหม 
ไดครับตามมาดูกนัเลย

1.  เรียกโปรแกรม Regis-
try Editor ขึ้นมาทํางาน โดยการ

พิมพคําสั่ง regedit เขาไปในชอง 
Start Search จากนั้นไปตามเสนทาง 
HKEY_CURRENT_USER > Software 
> Microsoft > Windows > Current-
Version > Explorer > Shell Fold-
ers ไปดูที่จอดานขวามือ ใหไปดับเบิล
คลิกตรงคียเนมช่ือ Favorites เขาไป
แกไขคาใหเปน C:\ProgramDara\Mi-

crosoft\Windows\Start Menu\
Programs (รูป 5)

2. ยังไมเสร็จครับ ไปตอกันที่ 
HKEY_CURRENT_USER > Soft-
ware > Microsoft > Windows 
> CurrentVersion > Explorer 
> User Shell Folders ไปดูที่จอ
ดานขวามือ ใหไปดับเบิลคลิกตรง
คียเนมชื่อ Favorites เหมือนกัน 
เขาไปแกไขคาใหเปน C:\Program-
Dara\Microsoft\Windows\Start 
Menu\Programs (รูป 6)

 3.  มาแลวครบั Classic Pro-
grams Files ที่คุณถามถึง (รูป 7)
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164.  ปองกนัไมใหเผลอกด
ปดเครือ่ง

หลายทานเซง็เหมอืนกนั ทีบ่าง
ครั้งเผลอไปกดถูกสวิตซเปด-ปด
เครื่อง ทําใหเซเวนทําการ Shut 
Down ไปดวยอัตโนมติั หากตองการ
ไมใหมีผลแบบนี้อีก สามารถสั่งปด
ไดครับ

1.  พิมพคําสั่งวา Power Op-
tions เขาไปในชอง Start Search 
ไมวาคุณจะเลือก Preferred plans 
เปนอะไรกต็าม  (Balanced , Pow-
er saver , High performance)  
ใหคลิกที่ Change plan settings 
(รูป 8)

2. เมื่อเขาไปถึงวินโดวส Change 
settings for the plan ไปคลิกตรง 
Change advanced power settings 
โดยคุณจะไดวินโดวส Power Op-
tions ออกมา ใหเลื่อนๆ ไปหารายการ 
Power buttons and lid คลิกเพื่อคลี่

รายการออกมา พบรายการ Power 
button action ใหคลกิเพือ่คลี ่จาก
นัน้คลกิตรง Settings เลอืกเปน Do 
nothing (รูป 9)

165.  รูผลกระทบของ 
System Restore

เปนฟเจอรใหมที่เพิ่มเขามา
ของ System Restore แตบางทาน
อาจไมคอยไดสนใจสักเทาไหร เรารู
กันอยูแลววา หนาที่ของ System 
Restore เปนการยอนคืนคาของ
วินโดวส ทั้งไฟลซิสเต็ม และคาใน
รจิีสทร ีไปยงัจุดทีท่าํการบนัทกึ และ
คาดวาทําใหไดระบบคืนอยางที่ใจ
ตองการ

แตถาถามวา เมื่อสั่งยอนคืน 
ณ จุดที่ตองการ ผลกระทบจะมี
ตออะไรบาง คําตอบมีใน System 
Restore ของเซเวน

1. พิมพคําสั่ง System Re-
store เขาไปในชอง Start Search 
หลังจากไดวินโดวส System Re-
store มาแลว คุณจะเห็นลิสตแสดง

จุดที่มีการสราง System Restore 
ณ วันเวลาที่แตกตางกันไป สมมติ
วาคุณเลือกที่ยอนกลับไป ประมาณ
จุดกลางๆ แลวสั่งใหโปรแกรมแสดง
ผลกระทบใหไดทราบ โดยการคลิกที่
ปุม Scan for affected programs 
(รูป 10)

2.  ไดรายงานออกมาแลว หาก
ยอนคาคืนกลับมา ณ จุดที่เลือก มี
โปรแกรมอะไรบางที่ไดรับผลกระทบ 
คอื โปรแกรมน้ันจะหายไป ตองทาํการ
ติดตั้งกันใหม (รูป 11)
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166. มาปดฟเจอร Zoom 
ของ IE

สําหรับ IE8 คุณสามารถสั่งซูม
ดูหนาเว็บเพจไดโดยอิสระ แตถาไม
ตองการใหมฟีเจอรนีใ้ชงาน สามารถ
สั่งปดไดงายนิดเดียว

1.  เรียกโปรแกรม Registry 
Editor ขึ้นมาทํางาน โดยการพิมพ
คําสั่ง regedit เขาไปในชอง Start 
Search จากนั้นไปตามเสนทาง 
HKEY_CURRENT_USER > Soft-
ware > Microsoft > Internet 
Explorer > Zoom จากนั้นไปที่จอ
ดานขวา คลิกขวาเลือกคําสั่ง New 

> DWORD (32 bit) แลวเปลี่ยนชื่อ
คียใหมที่ไดมา ใหเปนชื่อวา Zoom-
Disabled จากนั้นใหดับเบิลคลิกที่คีย 
ZoomDisabled ใสคาเปน 1 (รูป 12)

2.  Restart วินโดวสกันใหม 
คราวนี้เมื่อเรียกใชบริการ IE คุณจะไม
พบฟเจอร Zoom กันแลว แตถาวัน

หลังอยากเปลี่ยนใจใหกลับมามี ไม
ยากครับ เพียงแคลบคีย Zoom-
Disabled ที่คุณสรางขึ้นมาทิ้งไป
ก็เทาน้ัน หรือจะใชวิธีเปลี่ยนคาให
เปน 0 ก็ไมวากัน (รูป 13)

167. ยกเลกิฟเจอร Reopen 
Last Browsing Session

นับเปนฟเจอรทีดี่ของ IE8 เกีย่ว
กบัเรือ่งของ Session ทีเ่คยนาํเสนอ
ขอดีไปในทิปกอนๆ ตัวของ IE8 ได
มีการเก็บประวัติของการเปด Ses-
sion ที่เราใชงานอยู และในวันหลัง
เมื่อเรียกใช IE8 คุณจะพบกับลิสต

ของเว็บที่เคยเปดใชงานหากคุณไม
ตองการใหแสดงลิสตการใชเว็บกอน
หนานั้น สามารถสั่งปดฟเจอรนี้ได

พิมพคําสั่ง gpedit.msc เขาไป
ในชอง Start Search เมื่อไดวินโดวส 
Group Policy Editor มาแลว ที่จอ
ดานซายมือ ใหเขาไปตามเสนทาง 
User Configuration > Administra-
tive Templates > Windows Com-
ponents > Internet Explorer ตอ
ไปใหมาที่จอดานขวามือ เลื่อนไปจน
พบรายการ Turn off Reopen Last 
Browsing Session ใหดับเบิลคลิก
เขาไป กําหนดเปน Enabled (รูป 14)
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168.  ปรบัขนาดของการ
ใชเนือ้ที ่System Restore / 
Shadow Copy

ถาคุณมีเนื้อท่ีฮาร ดดิสก ค 
เหลืออยูอยางจํากัด พรอมๆ กันนี้
คุณไดเปดใชบริการของ System 
Restore / Shadow Copy อยู 
คุณสามารถไปปรับลดขนาดไฟล
จาก System Restore / Shadow 
Copy เพื่อใหไดเนื้อที่กลับมาใชได
เพิ่มขึ้น

1. คลิกปุม Start จากนั้นไป
คลิกขวาที่ Computer เลือกคํา
สั่ง Properties เขาไปแลวคลิกที่ 
System protection (รูป 15)

2 .  ในวินโดวส   System 
Properties มองไปท่ีดานลางตรง
รายการ Configure restore set-
tings, manage disk space and 
delete restore points ใหคลิก
ตรงปุม Configure (รูป 16)

3.  เขาสูวินโดวส System 
Protection for xp มองไปตรง 
Disk Space Usage มีแทงสไลด

ใหเลื่อนปรับขนาด หรือถาตองการลบ
ไฟลของ System Restore อันเกาๆ 
สามารถคลิกที่ปุม Delete ได (รูป 17)

169.  ตองการลบประวตักิาร
คนหาในชอง Search Bar

เมื่ อ เราใช บริการจากช อง 
Search Bar ทีอ่ยูภายใน Windows 
Explorer สิ่งหนึ่งที่ ได รับความ
สะดวก ก็คือ มีการจําคาคียเวิรคที่
เราใชในการคนหาให ทําใหสะดวก
ตอการคนหาในภายหลัง แตก็อยาง

วาครับ บางทานอาจไมชอบ ไมอยาก
ใหมีการจําจะไดไหม 

1. วิธีงายๆ คณุสามารถคลกิเลอืก 
แลวสั่งลบไดทันที โดยการคลิกปุม 
Delete (รูป 18)

2.  หรอืถาตองการปดฟเจอรการ
จําประวัติ ใหเรียกโปรแกรม Registry 
Editor ขึ้นมา  จากนั้นไปตามเสนทาง 
HKEY_CURRENT_USER >  Soft-
ware >  Microsoft >  Windows 
>  CurrentVersion > Explorer >  
WordWheelQuery ตอไปใหคลกิขวา
ตรงคีย WordWheelQuery เลือกคํา
สั่ง Delete (รูป 19)
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170.  แกปญหาไดรฟดวีดี/ี
ซดีหีายไป

เคยเจอกันบางไหมครับ ที่วา
อยูดีๆ ไดรฟดีวีดี/ซีดีท่ีติดต้ังใชงาน
กับเซเวน อันตรธานหายไป ไมมีให
เลือกใชเฉยเลย บทูเครือ่งตรวจสอบ
จากไบออส กพ็บวาไดรฟดังกลาวได
ติดตั้งพรอมใชงานแลว แตทําไมพอ
เขาเซเวนแลวถึงไมเจอ!!! หากเคย
พบปญหานี้ มีคําตอบมาใหครับ

1. ใหคุณพิมพคําสั่ง Device 
Manager เข าไปในชอง Start 
Search หลงัจากไดวนิโดวส Device 
Manager มาแลว ใหคุณคลิกคลี่ดู

รายการตรง DVD/CD-ROM dirves 
พบแลวตนเหตมุเีครือ่งหมายตกกะใจสี
เหลอืงกาํกบัอยูทีไ่ดรฟนัน้ ใหคลกิขวาที่
ไดรฟดังกลาว เลือกคําสั่ง Properties 
ตรวจสอบดวูา ระบบไดแจงขอผดิพลาด
เปน Code 39 (รูป 20)

2. แก ป ญหากันได จากไฟล 
รีจิสทรี ใหพิมพคําสั่ง Regedit เขาไป
ในชอง Start Search จากนั้นไปตาม
เสนทาง HKEY_LOCAL_MACHINE 
> SYSTEM > CurrentControlSet 
> Control > Class {4D36E965-
E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 
จากนัน้ไปดทูีจ่อดานขวามอื ดวูามคียี 
LowerFilters หรือ UpperFilters 
อยางใดอยางหนึ่ง หรือมีทั้งสองอยาง 
ก็จัดการลบทิ้งไปไดเลย (รูป 21)

171. แกปญหา Find bar ใน 
IE8 ไมทาํงาน

การใชคําสั่ง Find on this Page 
ใน IE นั้น คอนขางมีประโยชนมากที
เดยีว เพราะชวยใหคณุสามารถคนหา
เนื้อหาของเว็บไซตตามคีย เวิร ดที่
ตองการไดอยางรวดเรว็ แตถา IE ของ
คุณเกิดทะแมงๆ ไมวาจะเรียกใชผาน
ทางคําสั่ง Edit -> Find หรือใชคียลัด
อยาง CTRL+F ก็ไมเห็นมี Find bar 
โผลออกมาใหกรอกคียเวิรดแตอยาง
ใด (รูป 1)

วิธีแกไข ใหเรียก Command 
Prompt ในโหมด Administrator 
แลวพิมพคําสั่งวา regsvr32 oleacc.
dll รอจนเกิดขอความแจงวามา Dll-
RegisterServer in oleacc.dll suc-
ceeded.  (รูป 2) รับรองวา Find bar 
มีใหไดเห็นอยางแนแท

172. ปด Welcome Screen 
ของ IE8

เมื่อคุณเปดใชงาน IE8 สวนใหญ
ตองเจอกบั Welcome Screen ทีค่อย
กวนใจ แนะนําใหเราเขาไปปรับแตง
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คาการใชงานของ IE8 กันอยูเรื่อย 
แตถาไมเลือกปรับแตงคา ก็คงตอง
เจอกับ Welcome Screen หลอก
หลอนตลอดไป (รูป 3)

พมิพคาํสัง่ gpedit.msc เขาไป
ในชอง Start Search เพื่อเรียก
โปรแกรม  Local Group Policy 
Editor ออกมาครับ จากนั้นไปที่
จอดานซายมือ เลือกไปตามเสน
ทาง Computer Configuration 
-> Administrative Templates 
-> Windows Components -> 
Internet Explorer แลวคอยไปที่
จอดานซายมือ ไปดับเบิลคลิกตรง
รายการ Prevent Performance 
of First Run Customize settings 

เลอืกใหเปน Enabled ตอไปมองไปตรง 
Options เลือกในชอง Select your 
choice เปน Go directly to home 
page (รูป 4)

173.  Vssadmin คาํสัง่เพือ่
จดัการกบั Shadow Copy

ในเซเวนไดมีคุณสมบัติ System 
Protection โดยมีเรื่องของ Shadow 

Copy เพือ่ใหเราสามารถยอนคนืคา
อะไรตางๆ ได สําหรับเซียนมือเกา 
ถาไมตองการเขาถงึคาํสัง่เพือ่จัดการ
กบั Shadow Copy แบบ GUI อยาก
ใชแบบคอมมานต ก็สามารถทําได
แนนอน

เรียกใช Command Prompt 
ในโหมด Administrator ลองพิมพ
คําสั่งวา Vssadmin เห็นไหมครับ มี
ลิสตคําสั่งแสดงใหไดทราบกัน เมื่อ
ตองการใชคําสั่งอะไร ตองเริ่มดวย
การพมิพคาํสัง่ Vssadmin ตามดวย
คาํสัง่เพือ่จดัการกบั Shadow Copy 
กันตอไป เชน vssadmin Resize 
ShadownStorage /For=C: /
On=C: /MaxSize=20% (รูป 5)

174.  อยาลมืใช Resource 
Monitor

เมื่อตองการขอดูโปรเซส (Pro-
cesses) และโมดูล (Modules) พวก
ไฟล .DLL   ที่กําลังถูกใชงานอยู เรา
ตางนึกถึงแตโปรแกรมตัวอื่นๆ ไปเสีย
กอน ทั้งๆ ที่ในเซเวนไดมีโปรแกรม 
Resource Monitor ที่สามารถดู
โปรเซส ตรวจสอบ ล็อกไฟล และ
ยกเลิกการทํางานได 

พิมพคําสั่งว า resmon.exe 
เขาไปในชอง Start Search เมื่อได
วินโดวสโปรแกรม Resource Moni-
tor ออกมาแลว ในชอง Associated 
Handles คุณสามารถพิมพไฟลที่
เราตองการตรวจสอบไดวา กําลังถูก
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โปรแกรมอะไรใชอยู โปรเซสอะไร
บาง และเมือ่การตองการปด ใหคลกิ
ขวาแลวเลอืก End Process  (รปู 6)

หรือถาตองการตรวจสอบวา 
โมดลูไหนทาํงานกบัโปรเซสอะไรอยู 
ใหคลิกเลือก เชนเมื่อคลิกเลือกตรง 
WINWORD.EXE ก็สามารถดูไดวา
มอีะไรถกูใชอยูบางตรง Assoicated 
Handles (รูป 7)

175. แกไขเมือ่ Event 
Log Service ไมสามารถ
ทาํงานได

สําหรับทานท่ีใช เซเว น 
แลวตองพบกับขอความเตือน
วา ระบบไมสามารถทาํ Event 
Log Service ได โดยไดแจง
เปนรหัสขอผิดพลาด Error 
4201 ออกมา เรามีวิธีแกไขใหดีได
ตามนี้ครับ (รูป 8)

1.  บูตเครื่องใหม แลวกดปุม 
F8 รอจังหวะเพ่ือใหเกิดเมนูเลือก
ประเภทการบูตของเซเวน ใหเลือก
เขา Safe mode

2. เรยีกใช Windows Explor-
er เขาไปทีโ่ฟลเดอร C:\Windows\
System32\LogFiles\WMI จาก

นั้นมองไปที่ดานขวามือพบโฟลเดอร 
RtBackup ใหคลิกขวาตรงโฟลเดอร 
RtBackup เลือกคําสั่ง Properties 
(รปู 9)

3. เลือกทํางานที่แท็ป Security 
จากนั้นคลิกไปที่ปุม Edit แลวคลิกไป
ทีปุ่ม Add เพือ่เพิม่ยสูเซอรแอก็เคานต 
ในชอง Enter the object names to 
select ใหพิมพคําวา SYSTEM แลว
คลิกตรงปุม OK (รูป 10)

4.  เมื่อไดเพิ่มยูสเซอร SYSTEM 
เขามาแลว ไปกําหนดใหมี Permis-
sions เปนแบบ Full control (รปู 11)
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5.  ตอไปใหบูตเครื่องเขาสูเซ
เวนในโหมดปรกติ พิมพคําสั่ง Ser-
vices เขาไปในชอง Start Search 
เพื่อเปนการเปดโปรกรม Services 
ขึ้นมาทํางาน จากนั้นใหไปตรวจ
สอบวา เซอรวิส Windows Event 
Log ไดถูกเปดใชงานแลว โดย
ดับเบิลคลิกตรง Windows Event 
Log เขาไปดูตรง Service status 
จะตองเปน Started (รูป 12)

176. ตองการดงึไฟล
รปูภาพ วดิโีอจาก IPod , 
iPhone

อาจเป นป ญหาเรื่ อ งหญ า
ปากคอกอีกอันหนึ่ง สําหรับสาวก 
iPod , IPhone เมื่อไมมีโปรแกรม 
ITune  แลวจะดึงไฟลภาพ หรือ
ไฟลวดิโีอเขาไปไวในเซเวนไดหรอืไม 
คําตอบบอกไดเลยวา สบายๆ มาก 
เพียงแคคุณเสียบสายเขาทาง USB 
เซเวนจะรับรู ถึงอุปกรณนี้อยู แลว 
และเม่ือตองการดึงใหเขาไปทาง 
My Computer ดูตรง Portable 

ยกตัวอยาง Screen Resolution ใหเปน
คําอื่น หรือภาษาไทย ใหทําตามขั้นตอน
ตอไปนี้ครับ

1. พมิพคาํสัง่ regedit เขาไปในชอง 
Start Search เพื่อเรียกโปรแกรม Reg-
istry Editor  ขึ้นมาทํางาน จากนั้นใหไป
ตามเสนทาง HKEY_CLASSES_ROOT 
-> DesktopBackgounrd -> Shell -> 
Display  ใหคลิกขวาตรงคีย Display 
เลือกคําสั่ง Permissions  ตอไปใหคลิก
ไปที่ปุม Advanced และเขาไปที่แท็ป 
Owner มองไปที่ชอง Change owner 
to ใหเลือกเปน Administrators จาก
นั้นก็คลิกที่ปุม OK (รูป 14)

Devices เจอแลวใหคลิกขวาเลือกคํา
สัง่ Import pictures and videos แลว
คุณจะถูกบังคับใหตองกําหนด Tag ให
ไฟลดวย (รูป 13)

177.  อยากเปลีย่นชือ่ของ 
Screen Resolution

มี 3 คําสั่งใหมที่เพิ่มเขามาใน 
Context Menu (เมนทูีเ่กดิจากการ
คลกิขวา) นัน่กค็อื Screen Resolu-
tion , Gadgets และ Personalize 
เอาละครบั ถาคณุตองการเปลีย่นชือ่ 
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2. กลบัออกมายงัวนิโดวส Per-
missions for Display ใหเลือก
กรุป Administrators แลวกําหนด 
Permissions for Administrators 
ใหเปนแบบ Full Control แลวคลกิ
ไปที่ปุม OK (รูป 15)

3. ตอไปใหคลิกเลือกคีย Dis-
play จากน้ันไปดูที่จอดานขวา
มือ ดับเบิลคลิกตรงคีย {Default} 
เขาไปแกไขคาในชอง Value data 
ที่ปรกติเปน @%SystemRoot%\
System32\display.dll,-4 ให
เปลี่ยนเปนคําที่ตองการ เชน “ปรับ
จอภาพ” (รูป 16)

 4.  ใหปดโปรแกรม Registry 
Editor คราวนี้ทดลองคลิกขวา จะพบ
วาคําสั่งไดเปลี่ยนไปตามท่ีเราตองการ
แลว (รูป 17)

 178.  เพิม่ขนาดของ 
Taskbar Thumbnail 
Preview

ฟเจอร สุดประทับใจที่ เซเว 
นมอบมาให คือเรื่องของTaskbar 
thumbnail Previewใครทีห่ลงไหล 
ชอบกับฟเจอรน้ี หากรูสึกวา หนา
จอพรวีวิทีใ่หมานัน้ มนัเลก็ไปหนอย 
อยากจะไดใหญๆ  กวาเดิมไดไหม???

1. พมิพคาํสัง่ regedit เขาไปใน
ชอง Start Search  เมื่อโปรแกรม 
Registry Editor โผลขึ้นมาทํางาน
แลว ใหไปตามเสนทาง HKEY_
CURRENT_USER -> Software 

-> Microsoft -> Windows -> 
CurrentVersion -> Explorer -> 
Taskband  จากน้ันไปที่จอดานขวา
มือ คลิกขวาเลืกอคําสั่ง New -> 
DWORD  แลวเปลี่ยนชื่อคียใหมเปน
วา MinThumbSizePx แลวดับเบิล
คลกิทีค่ยี MinThumbSizePx กาํหนด
คาในชอง Value data ตามตองการ 
เชนผมกําหนดคาเปน 350 โดยเลือก
หนวยเปนแบบ Decimal (รูป 18)

2.  ออกจากโปรแกรม Registry 
Editor แลว ใหบูตเครื่องเขามาใหม 
คราวนีไ้ดเหน็พรวีวิแบบโตเตม็ตาตาม
ความตองการกันแลว (รูป 19)
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179. เพิม่ไอคอน UAC หนา
คําสัง่ระดับสูง

คําสั่งใชงานในเซเวน มีทั้งแบบ
ธรรมดา และระดบัสงู (ทีส่วนใหญมี
ผลกระทบกับระบบ) คําสั่งระดับสูง
ทั้งหลาย เวลาเรียกใชตองผานดาน
การถามของ UAC (User  Account 

Control) ทีนี้ถาเราอยากใหมีไอคอน
ของ UAC มากํากับหนาคําสั่งระดับสูง 
ตองทําอยางไร (รูป 20)

ใหพิมพคําสั่ง regedit เขาไป
ในชอง Start Search เมื่อโปรแกรม 
Registry Editor ทํางานแลว ใหไปตาม
เสนทาง HKEY_CLASSES_ROOT -> 

regfile -> shell -> open จากนั้น
ไปทีจ่อดานขวา คลกิขวาสรางคยีใหม
แบบ String Value พรอมตัง้ชือ่ใหเปน 
HasLUAShield แคน้ีครับ แลวปด
โปรแกรม Registry Editor (รูป 21)

180.  อยากปดคําถาม 
Windows Search ใน IE

โดยปรกติเมื่อเราพิมพคียเวิรด
เขาไปในชอง Address Bar เมือ่ระบบ
ไมไดมีการติดตั้ง Windows Search 
เอาไว คณุจะพบกบัคาํถามให Down-
load Windows Search หรือไม 
(รูป 22)

พิ ม พ  คํ า สั่ ง 
regedit เขาไปใน
ชอง Start Search 
จากนั้นไปตามเสน
ทาง HKEY_CUR-
RENT_USER -> 
Software -> Mi-
crosoft -> In-
ternet Explorer 
-> Main -> Win-
dowsSearch ตอ

ไปคลิกขวาที่จอดานขวามือ สรางคีย
ใหมแบบ DWORD จากนัน้กาํหนดชือ่
ใหคียใหมเปน ShowPrompt แลวให
ดับเบิลคลิกใสคาในชอง Value data 
เปน 0 (รูป 23)
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181. ปลดปลอยใหเต็มพลัง
ดวย Power Options

 โดยปรกติแล ว เซเว นได 
กําหนดเงื่อนไขการใชพลังงานมา
แบบ Balanced ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการ
ประหยัดปริมาณการใชไฟฟา แตถา
คุณอยากปลดปลอยใหเครื่องวิ่งได
เต็มประสิทธิภาพ อยาลืมไปต้ังคา
ของ Power Options ใหเปนแบบ 
High performance

 พิมพคําสั่ง Power Options 
เขาไปในชอง Start Search เลือก
ใช Preferred plans เปน High 
performance (รูป 1)

เห็นหนาตางพรีวิวเล็ก เพื่อใหคุณ
ไดทราบวา มไีฟลอะไรถกูเปดใชงาน
อยู แตจะไมสามารถคลกิตรงไอคอน
ของโปรแกรมเพื่อเรียกโปรแกรม
กลับขึ้นมาทํางานได ตองไปคลิกใน
หนาตาพรีวิวของไฟลแทน

หากคุณตองการใหคลิกตรง
ไอคอนเพื่อเรียกโปรแกรมกลับขึ้น
มาทํางาน ตองปรับแตงคาในไฟล
รีจิสทรีเพียงเล็กนอยครับ

1. พิมพคําสั่ง regedit เขาไป
ในชอง Start Search เมือ่โปรแกรม 
Registry Editor ปรากฏออกมา
แลว ใหไปตามเสนทาง HKEY_
CURRENT_USER -> Software 
-> Microsoft -> Windows -> 

182. คลิกไดเลยจากไอคอน
บนทาสกบาร

โดยปรกติไอคอนของโปรแกรมท่ี
มีการเปดไฟลใชงาน เมื่ออยูบนทาสก
บาร เพียงแคเราเลื่อนเมาสไปทาบตรง
ไอคอนของโปรแกรมตัวนั้น คุณจะได

CurrentVersion -> Explorer -> 
Advanced จากน้ันใหไปคลิกขวาที่
วางๆ ของจอดานขวามือ เลือกคําสั่ง 
New -> DWORD (รูป 2)

2. ตอไปเปลี่ยนคียใหมที่สราง
เมื่อกี้ ใหมีชื่อวา LastActiveClick 
แลวทําการดับเบิลคลิกที่คียดังกลาว 
เขาไปแกไขใหมีคาเปน 1 (รูป 3)
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3. ทําการรีสตารทวินโดวส 
หรือปดและเปดโปรเซส Explorer 
กันใหม เพื่อใหคียนี้มีผล

183. ปดฟเจอร AERO 
SNAP

ฟเจอร AERO SNAP ชวย
ใหบางทานสะดวก ในการขยาย
หนาตางใชงาน เพียงแคลากไปแตะ
ที่ขอบจอดานบน หรือดานขาง แต
ยังไงก็ดี บางทานอาจจะไมชอบก็ได 
เพราะเอะอะกข็ยายจอให ท้ังๆ ท่ีไม
อยากใหขยาย แบบนี้มันตองสั่งปด
ซะใหเข็ด

พิมพคําสั่ง Regedit เขาไปในชอง 
Start Search ในโปรแกรม Registry 
Editor ใหไปตามเสนทาง HKEY_CUR-
RENT_USER -> Control Panel -> 
Desktop จากนั้นไปที่จอดานขวามือ 
มองๆ หาคียชื่อ WindowArrange-
mentActive เมื่อเจอแลวใหดับเบิล
คลิกเขาไปเปลี่ยนคาใหเปน 0 (รูป 4)

184. เพิม่ความเร็วดวยการ
ปด Search Indexing

 ปรกติแลวเซเวน ไดเปดเซอรวิส 
Search Indexing เอาไว เพื่อสําหรับ
สรางอินเด็กซไฟลตางๆ ในระบบ เพื่อ

ใหการคนหาทําไดสะดวก 
รวดเร็ว แตในทางตรงขาม 
Search Indexing ก็เปนตัว
ฉุดความเร็วของระบบใหชา
ลงไป 

ถาคณุแนใจวา ไมจําเปน
ตองใชประโยชน สามารถสั่งปดได 
โดยการคลิกขวาตรง Computer 
เลือกคําสั่ง Manager เพื่อเรียก
โปรแกรม Computer Manage-
ment ทาํงาน จากจอซายมอืใหคลกิ
คลี่ตรง Services and Applica-
tions -> Services

มาทีจ่อดานขวามอื ดับเบลิคลกิ
ตรงเซอรวิสทีช่ือ่ Windows Search 
เขาไปแลวสั่งปดโดยการคลิกที่ปุม 
STOP (รูป 5)

185.  ปด Welcome 
Screen ของ IE8 

เมือ่ครัง้ทีแ่ลว เราไดรูวิธีการปด 
Welcome Screen ที่แสนนาเบื่อ
ของ IE8 ดวยวิธีการปรับแตงจาก
โปรแกรม Local Group Policy 

Editor ครั้งนี้ เรามาดูอีกวิธีหนึ่ง ใชวิธี
การปรับคาในไฟลรีจิสทรี 

1. พิมพคําสั่ง regedit เขาไปใน
ชอง Start Search เมือ่โปรแกรม Reg-
istry Editor ทาํงานแลว  ใหเขาไปตาม
เสนทาง HKEY_CURRENT_USER ->  
Software -> Microsoft -> Internet 
Explorer -> Main จากนั้นไปที่จอ
ดานขวามือ ใชการคลิกขวาสรางคีย
ใหม พรอมกําหนดชื่อคีย และคา ตาม
ตารางตอไปนี้ (รูป 6)

ชื่อคีย คา ชนิดของคีย

IE8RunOnceLastShown 1 REG_DWORD 

IE8RunOncePerInstall

Completed 
1 REG_DWORD 

IE8RunOnce

CompletionTime 
วางไว REG_BINARY 

IE8TourShown 1 REG_DWORD 

IE8TourShownTime วางไว REG_BINARY 

IE8RunOnceLast-

Shown_TIMESTAMP 
วางไว REG_BINARY

4
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2.  ถาถามวา การแกไขคารีจสิทรี 
มีดีตรงไหน มีดีตรงที่ เราสามารถ
สรางเปนไฟล .reg เพียงแคดับเบิล
คลกิ คาในไฟลรีจสิทรีก็เปลีย่นไปตาม
ทีเ่รากาํหนด ไมตองเขาไปคนหาคาํสัง่
ใหยุงยาก จึงเหมาะสําหรับการติดตั้ง
ใหกบัเครือ่งอืน่ๆ สาํหรบัไฟล .reg ใน
กรณีนี้ สามารถสรางไดโดยมีขอมูล
ดังนี้ครับ (รูป 7)

186. สัง่ปด Reopen Last 
Browsing Session

หากคณุรูสกึไมชอบฟเจอร Re-
open Last Browsing Session ที่
มีมาใน IE8 ทําใหใครๆ ทราบวา 
กอนหนานี้ คุณไดทองเว็บอะไรมา
บาง หากตองการปดฟเจอร สามารถ
ทําไดดังนี้

1. พิมพคําสั่ง regedit เขาไป

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

“IE8RunOnceLastShown”=dword:00000001

“IE8RunOncePerInstallCompleted”=dword:00000001

“IE8RunOnceCompletionTime”=hex:

“IE8TourShown”=dword:00000001

“IE8TourShownTime”=hex:

“IE8RunOnceLastShown_TIMESTAMP”=hex:

ในชอง Start Search เพื่อเรียก
โปรแกรม Registry Editor ขึ้นมา
ทํางาน  จากนั้นเขาไปตามเสนทาง 
HKEY_CURRENT_USER -> Soft-
ware -> Policies -> Microsoft -> 
Internet Explorer คลกิขวาตรงคยี 
Internet Explore สั่งสรางคียใหม
ดวยคําสั่ง New -> Key (รูป 8)

 2. เปลีย่นคยีใหม ใหมชีือ่เปน 

Recovery จากน้ันคลิกเลือกคีย 
Recovery แลวไปทีจ่อดานขวามอื 
คลิกขวาที่วางๆ เลือกคําสั่ง New 
-> DWORD ไดคียใหมมาแลว ตั้ง
ชื่อเปน NoReopenLastSession 
และกําหนดคาใหกับคีย  น้ีมีค า
เทากับ 1 (รูป 9)

187. เปลีย่นแปลงเวลาใหกับ 
Taskbar Previews

Taskbar Previews เปนอีกเรื่อง
หนึง่ ทีเ่ซเวนมอบมาให เพยีงแคลากเมาส
ผานไอคอนโปรแกรมที่กําลังเปดไฟลใช
งานอยู คุณก็จะไดเห็นหนาตางพรีวิว
เลก็ๆ ใหไดเหน็ไฟลทีเ่ปดใชงานน้ัน เรามา
เพิม่ลกูเลน โดยสามารถปรบัเปลีย่นเวลา
ใหมนัแสดงเรว็ขึน้ หรอืชาลงได
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พิมพคําสั่ง regedit เขาไป
ในชอง Start Search เพื่อเรียก
โปรแกรม Registry Editor ขึ้นมา
ทาํงาน  จากนัน้เขาไปตามเสนทาง 
HKEY_CURRENT_USER -> Soft-
ware -> Microsoft -> Windows 
-> CurrentVersion -> Explorer 
-> Advanced  จากนั้นไปคลิกขวา
ที่จอดานขวาตรงวางๆ เลือกคําสั่ง 
New -> DWORD 

เปลีย่นคยีใหมใหมช่ืีอวา Extend-
edUIHoverTime แลวดับเบิลคลิก
เขาไปเปลี่ยนคา โดยเลือกหนวยเปน
แบบ Decimal แลวกําหนดคาตัวเลข
เขาไป คาตวัเลขยิง่มากยิง่เปนการหนวง
ใหแสดงผลมาชาหนอย (รูป 10)

188.  เปลีย่นภาพแบ็คกราวน
ที ่Log-in Screen

ถาคุณตองการเปลี่ยนภาพตอน 

Log-in Screen ใหเปนไปตามที่
ต องการ ก็ไมเปนเรื่องยากอะไร 
แมวาจะตองยุงยากมากกวาการสั่ง
เปลีย่นภาพใหกบั Desktop (รปู 11)

1. เตรียมไฟลภาพ .JPG ที่
มีอัตราส วนการแสดงภาพตาม
ความละเอี ยดของจอที่ คุณใช  
เชน 900X1440 , 960X1280 , 
1440X900 , 1920X1200 เปนตน 
แตควรยอใหมีขนาดไฟลไมเกิน 
256KB พรอมกบัตัง้ชือ่ไฟลวา back-
groundDefault.jpg 

2. ใช Windows Explore 
เปดไปยังโฟลเดอร C:\Windows\
System32\oobe เขาไปดูว ามี

โฟลเดอร info อยูในน้ันหรือไม ถา
ไมมใีหสรางโฟลเดอร info ขึน้มา และ
สรางโฟลเดอรชื่อ backgrounds อยู
ภายใตโฟลเดอร info จากนั้นก็อปบี้
ไฟล backgroundDefault.jpg มาไว
ในโฟลเดอร backgrounds (รูป 12)
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3. พิมพคําสั่ง regedit เขาไป
ในชอง Start Search เพื่อเรียก
โปรแกรม Registry Editor ขึ้น
มาทํางาน  จากนั้นเขาไปตามเสน
ทาง HKEY_LOCAL_MACHINE 
-> Software -> Microsoft -> 
Windows -> CurrentVersion -> 
Authentication -> LogonUI -> 
Background  จากนั้นไปคลิกขวา
ยังที่วางๆ ของจอขวามือ เลือกคํา

สั่ง New > DWORD เมื่อไดคียใหมมา
แลว เปลีย่นชือ่เปน OEMBackground 
กําหนดคาใหเปน 1 (รูป 13)

189. วิธีเรียกใช Sfc.exe แบบ 
Offline

โปรแกรม sfc.exe (System 
File Checker) เปนโปรแกรมที่ถูก
ออกแบบมา เพื่อตรวจสอบไฟลระบบ
ของเซเวนวา มีไฟลไหนผิดปรกติ หาก

พบก็จะทําการซอมแซมให วิธีใชให
มีประสิทธิภาพที่สุด คือการใชแบบ 
ออฟไลน คือในขณะที่เซเวนไมไดถูก
เรียกทํางาน

1. เซตใหเครื่องบูตครั้งแรกจาก
แผนดีวีดี หลงัจากน้ันใหคณุใสแผนติด
ตัง้เซเวนเขาไป เมือ่การบตูจากแผนตดิ
ตั้งมาถึงหนาจอถามไถ ใหเลือก Re-
pair your computer (รูป 14)

2. ตอไปใหเลือกไดรฟที่ทําการ
ติดตั้งเซเวน

3. มาถึงหนาจอ System Re-
covery Options ใหเลอืกไปที ่Com-
mand Prompt (รูป 15)

4. พิมพคําสั่ง sfc /scannow /
offbootdir=c:\  /offwindir=c:\win-
dows เพือ่สัง่ตรวจสอบไฟลระบบของ
เซเวน พรอมกับซอมแซมให (รูป 16)
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190. เปดใช InPrivate 
Filtering ใน IE8 แบบ
อัตโนมัติ

ฟเจอร InPrivate Filter-
ing ชวยปองกันไมใหผูอื่นสามารถ
ตดิตามพฤตกิรรมการใชงานเวบ็ของ
คุณผานทาง IE ได โดยปรกติฟเจอร
นี้ไมไดถูกเปดใช หากคุณตองการ
กาํหนดใหการใช IE8 ในทกุ Session 
มกีารเปดใช InPrivate Filtering มา
ใหพรอมโดยอัตโนมัติ ทําไดดังนี้

1. พิมพคําสั่ง regedit เขาไป
ในชอง Start Search เพื่อเรียก
โปรแกรม Registry Editor ขึ้นมา
ทํางาน  จากนั้นเขาไปตามเสนทาง  
HKEY_CURRENT_USER -> Soft-
ware -> Microsoft -> Internet 
Explorer  จากนั้นคลิกขวาตรง In-
ternet Explorer เลือกคําสั่ง New 

-> Key สรางคียใหมชื่อวา Safety ตอ
ไปใหคลิกขวาตรงคียชื่อ Safety ตัวนั้น 
เลือกสรางคียใหม โดยตั้งชื่อวา Priva-
cIE  (รูป 17)

2. เลือกตรงคีย PrivacIE จาก
นั้นไปคลิกขวาที่วางๆ ตรงจอดานขวา
มือ สั่งสรางคียใหมดวยคําสั่ง New -> 
DWORD สรางคียใหมชื่อวา Start-
Mode เขาไปกําหนดคาใหเปน 1 
(รูป 18)

191.  เซตให IE แขง็แกรงขึน้
เรื่องมีใหเลากันมาแตไหน

แตไร เกี่ยวกับความบกพรองของ 
IE วามีชองโหวใหโจมตีเยอะ  แต
ใน IE8 ที่มาพรอมกับเซเวน ไดมี
ออปชั่นใหเราไดเลือกเพื่อให IE 
แข็งแกรงมากขึ้นกวาปรกติ เวลา
ทองเว็บจะไดพนภัยจากการรับ
อะไรตอมิอะไรเขามา

1. เมื่อเปด IE8 ขึ้นมาทํางาน
แลว เลือกไปที่เมนู Tools -> In-
ternet Options คลิ้กเลือกแท็ป 
Security ไปคลิ้กเลือกรายการ 
Enable Protected Mode ตอ
ไปปรบัแทป็สไลด Security level 
for this zone ใหปรับเปน High 
(รูป 1) 

2. ตอไปเลือกมาที่แท็ป Ad-
vanced เลื่อนๆ ไปจนถึงเซกชั่น 
Security ควรคลิ้กเลือกรายการ 
Enable memory protection 
to help mitigate online at-
tacks (รูป 2)

192.ก็อบปเท็กซโฟลเดอร
ปญหาหญาปากคอกอันหน่ึงที่

เกิดขึ้น หลายๆ ทานอาจสงสัยวา ใน 
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Windows Explorer ตรงชอง Ad-
dress ปรากฏชื่อโฟลเดอร และ
ซับโฟลเดอรเปนแบบปุม ขอดีก็คือ 
ชวยใหเราคล้ิกเพื่อยายการทํางาน
ไปยังซับโฟลเดอรในแตละระดับช้ัน
ไดอยางรวดเร็ว แตขอเสียคือ ถา
อยากก็อปบี้ชื่อโฟลเดอรตรงนี้ จะ
ทําอยางไร 

ไมยากเลยครับ แคคลิ้กตรง
ไอคอนโฟลเดอรเหลืองๆ ที่อยูดาน
ซายมือสุด เพียงเทานี้ การแสดงผล
แบบเดิมก็กลับมาแลว เราสามารถ
ปาดเพื่อก็อบปเทก็ซโฟลเดอรกันได
แลว (รูป 3)

193. เปลีย่นทีเ่ก็บไฟล
ดาวนโหลดใหกับ IE

ทานที่เคยเจอปญหา คนหาไฟล
ดาวนโหลดดวย IE แลวไมพบ อาจเปน
เพราะวา ไมไดใสใจตรวจสอบวา ตอน
ดาวนโหลด IE ไดดีฟอลตโฟลเดอรไหน
เปนทีเ่กบ็ไฟลดงักลาว หากเราตองการ
กําหนดโฟลเดอรเฉพาะเพื่อใหการ
ดาวนโหลดในทุกๆ ครั้ง ตอไปนี้จะถูก
เก็บไวในโฟลเดอรที่เราเปนคนกําหนด

พิมพคําสั่ง regedit เขาไปใน
ชอง Start Search เมื่อโปรแกรม 
Registry Editor พรอมทํางานแลว 
ใหไปตามเสนทาง HKEY_CUR-
RENT_USER -> Software -> 
Microsoft -> Internet Explorer 
แลวไปที่จอดานขวา ใหดับเบิ้ลคลิ้ก
ตรงคียชื่อวา  Download Direc-
tory เขาไปแลว ไปกาํหนดโฟลเดอร
ไดตามตองการ (รูป 4)

194. ปกปองโฟลเดอรไมให
ผูใชทานอืน่เขาถึง

หากเปนวินโดวสเวอรชั่นอื่น 
เราจะตองไปหาโปรแกรมมาชวย
เสริม เพื่อปองกันไมใหผูใชทานอื่น 
เขามาใชงานในโฟลเดอรสวนตัวของ

เราได แตสําหรับเซเวนมีพรอมอยู
แลว เพยีงแตคาดฟีอลตในตอนแรก 
ไมไดถูกกําหนดใหทํางาน

1. วิธีการแสนงาย เพียงแค
คลิ้กขวาที่ไฟล หรือโฟลเดอร เลือก
คําสั่ง Share with ใหเลือก No-
body (รูป 5)

2.  ตอไปใหเลือก Stop sharing 
ตอไปโฟลเดอร หรือไฟลเหลานั้น จะ
ปรากฏรูปกุญแจกํากับอยู (รูป 6)

195. ตั้งให Windows 
Explorer เริม่ทํางานที ่My 
Computer 

คาดีฟอลตเมื่อเปดใช Windows 
Explorer เมื่อไหร การทํางานตอง
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กระโดดมาที่ Libraries เสมอ ที่
อาจไมเปนที่ชื่นชอบสําหรับทานที่
ไมไดใชบริการของ Libraries  หาก
ตองการกําหนดใหเริ่มทํางานตรง 
My Computer  ใหแกไขคานิด
หนอย

1. คลิ้กขวาตรงไอคอน Win-
dows Explorer ตรง Taskbar 
เมื่อปรากฏรายการ Windows Ex-
plorer ใหคลิ้กขวาอีกครั้ง เลือกคํา
สั่ง Properties (รูป 7)

2. เลือกมาที่แท็ป Short-
cut ในชอง Target ใหใสเปน  
%w ind i r% \e xp lo r e r . e xe 
/e,::{20D04FE0-3AEA-1069-
A2D8-08002B30309D} (รูป 8) 
แลวก็คลิ้กปุม OK เปนอันเสร็จพิธี 

196.ขยายขนาด 
Thumbnail บน Taskbar 

Thumbnail ของไฟลจาก
โปรแกรมตางๆ ที่อยู บน Task-
bar มีประโยชนมาก ทําใหเราได
รับทราบวา กําลังเปดใชไฟลอยูกี่

ไฟล ไฟลอะไรกันบาง แตอยางวาครับ 
สําหรับทานท่ีเซตใชความละเอียดของ
หนาจอ ใหละเอียดกันมากๆ แนนอน

วา Thumbnail ที่ไดยอมเล็ก
ลงไปดวย เอาละถาอยากขยาย
ขนาดของ Thumbnail ก็ไมยาก
ครับ แตตองระวังนิดหน่ีงวา ถา
ไปกําหนดขนาดใหญมากๆ อาจ
ทําใหเครื่องทํางานชาไปนิด

1. พิมพ คําสั่ ง regedit 
เขาไปในชอง Start Search 
เมื่อโปรแกรม Registry Editor 
พรอมทํางานแลว ใหไปตามเสน
ทาง HKEY_CURRENT_USER 
-> Software -> Microsoft -> 
Windows -> CurrentVersion 
-> Explorer -> Taskband  จาก
นั้นไปคลิ้กขวาตรงที่วางๆ ของ
จอดานขวา เลือกคําสั่ง New -> 
DWORD เพือ่เปนการสรางคยีขึน้
มาใหม (รูป 9)

2. เปลี่ยนชื่อคียใหมใหมีชื่อวา 
MinThumbSizePx แลวดับเบิ้ลคลิ้ก
เขาไปกําหนดคาในขนาดที่ตองการ 
(รูป 10)

197. เวนแบ็คกราวน 
Logon ไมใหมีผลกับ ปุม และ
ขอความ

ในทิปครั้งที่แลว เราไดพูดถึงการ
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เปลีย่นแบค็กราวนตอน Log on  ให
เปนไปอยางทีเ่ราตองการ โอ.เค. เรา
ไดเปลีย่นกนัเปนแลว แตยงัมทิีปนดิ
หนึ่ง หากเราตองการเวนปุม และ
ขอความ ไมใหแบ็คกราวนมากวน 
ทําใหดูยาก มีวิธีสั่งเวนไดดังนี้ครับ

พิมพคําสั่ง regedit เขาไปใน
ชอง Start Search เมื่อโปรแกรม 
Registry Editor พรอมทํางานแลว 
ใหไปตามเสนทาง  HKEY_LO-
CAL_MACHINE -> Software -> 
Microsoft -> Windows -> Cur-
rentVersion -> Authentication 

-> LogonUI  จากนั้นไปคลิ้กขวาที่จอ
ดานขวามือ สั่งสรางคียใหม ดวยคําสั่ง 
New -> DWORD ตั้งชื่อคียใหมใหเปน 
ButtonSet 

ดับเบิ้ลคลิ้กท่ีคีย  ButtonSet 
กําหนดคาใหเปน  1 (เมื่อตองการให
ขอความมีเงา และปุมสวาง) หรือ 2 
(ขอความไมมีเงา และปุมทึบ) (รูป 11)

198.  ปองกันไมใหเปลีย่นธีม
ได (Themes)

ถาเครือ่งของคณุมผีูใชกนัอยูหลาย
ทาน และมีความตองการไมอยากให

ใครมาเปลีย่นธมี เพราะบางธมีดแูลว
ไมสบายตา หรอืหาไอคอนไดยาก  มี
วิธีปองกันได

1. พิมพคําสั่ง regedit เขาไป
ในชอง Start Search เมือ่โปรแกรม 
Registry Editor พรอมทํางานแลว 
ใหไปตามเสนทาง  HKEY_CUR-
RENT_USER -> Software -> 
Microsoft -> Windows -> Cur-
rentVersion -> Policies ตรวจ
ดูกอนวาภายใต Policies มีคีย  
Explorer  หรือไม ถาไมมีใหสราง
คียชื่อวา Explorer ใหอยูภายใตคีย 

Policies กนักอน จากนัน้
คอยไปคลิ้กขวาที่จอดาน
ขวา  เลือกคําสั่ง New 
-> DWORD เพื่อสรางคีย
ใหม (รูป 12)

2. ตัง้ชือ่ใหคยีใหมวา 
NoThemesTab กาํหนด
คาใหเปน 1 (รูป 13)

3.ยังไงให Restart 
ระบบกันสักครั้ง คราวนี้
เขามาแลว ไมสามารถสั่ง

เปลี่ยนธีมได  (รูป 14)
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199. คอมมานดเพือ่
เปลีย่นสถานะใหก็อบปไฟล
ระบบทับซํ้าได

มีไฟลระบบหลายๆ ไฟล เมื่อ
เราไมสามารถสั่งก็อบป ไปทับได 
เพราะจะเกิดขอความบอกวา “Ac-
cess denied: You need permis-
sion to perform this action”  
หรือในทํานองอื่นๆ (รูป 15)

วิธีแก  ไขก อนอ่ืนให  เป ดใช  
Commander Prompt ในโหมด 
administrator  จากนั้นพิมพคําสั่ง

takeown /f <ช่ือไฟลที่คุณ
ตองการก็อปบ้ีทับ> เชน C:\Win-
dows\System32\wmpeffects.
dll  

หลังจากคําสั่งแรกทํางานเสร็จ
สมบูรณแลว คุณจะไดเห็นขอความ
แจงวา ยูสเซอรเนมชื่ออะไรมีสิทธิ์
กับไฟลนี้ ตอไปใหพิมพคําสั่ง

Cacls  <ชื่อไฟลที่คุณตองกา
รก็อปบี้ทับ>  เชน C:\Windows\
System32\wmpeffects.dll /G 
<ช่ือยสูเซอรเนม>:F เชนในตวัอยาง 

<ชื่อยูสเซอรเนม> เปน fu  ดูจากผล
ของคําสั่งแรก (รูป 16) เมื่อระบบถาม
วา Are you sure ใหตอบ Y  เพียงเทา
นี้ก็เสร็จพิธีการ

200. แฮ็ก Parental Control 
ของเซเวน

โปรแกรม Parental Control ใน

เซเวนอาจชวยใหผูปกครองอุนใจได
บาง เนื่องจากสามารถสรางเงื่อนไข
กําหนดเวลาการใชงาน (Time lim-
its) ได แตเชื่อไหมวา หากลูกหลาน
ของทานมีแผนบูท Hiren’s 10.6 
เมือ่ไหร Parental Control ถกูแฮก
ไดเพียงแคเสี้ยวนาที มาดูตัวอยางที่
จะสาธิตการแฮก

1.  ใสแผนบูทของ Hirent’s 
10.6 เขาไป เมื่อระบบไดบูทจาก
แผนน้ีแลว ใหเลอืกวาตองการเขาไป 
Dos Programs (รูป 17)

2. เลือกใชงานโหมด Pass-
word and Registry Tools เขาไป
แลวใหเลอืกโปรแกรม Active Pass-
word Changer (รูป 18)

3. จากเมนูของโปรแกรม Ac-
tive Password Changer ใหเลือก
รายการแรก Choose Logical 
Drive (รูป 19)

4. ขั้นตอนนี้ ขึ้นอยู กับการ
กําหนดพารทิชั่นฮาร ดดิสคของ
แตละเครื่อง ใหเลือกพารทิชั่นที่ได
ทําการติดตั้งเซเวนไว (รูป 20)
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5. หลังจากนั้นรอสักครู  รอการ
ตรวจสอบ MS SAM Database ซึ่งเปน
ไฟลเก็บบรรดายูสเซอรแอคเคาน โดย
สวนใหญจะมีไฟล  MS SAM เพียงไฟล
เดียว ใหเรากด Enter เพื่อผานไปยัง
ข้ันตอนตอไป ซึ่งเปนขั้นตอนการเลือก
ยูสเซอรแอคเคานที่เราตองการเขาไป
ปลดลอ็คการ time limits ไมใหมผีลตอ
ไปกับยูสเซอรแอคเคานทานนี้ (รูป 21)

6. มาถึงหนาจอที่หลายๆ ทานอาจ
คุนเคยในการปลดล็อครหัสผานสําหรับ
ยูสเซอรที่เผอิญจํารหัสผานไมได  แต
ครั้งน้ีเราจะไปพูดถึงการปลด time 
limits  ดังนั้นยูสเซอรท่ีถูกกําหนดมา 
ถึงจะมีทางเลือกใหกดปุม PgDn ใหกด
ปุม PgDn ไดเลย (รูป 22)

7.  เหน็ไหมครับ ชวงเวลาไหนท่ีเปด
ใหใชงาน จะเปนเครื่องหมายกากบาท 
(X) ในตัวอยางเปนชองวางหมด แสดง
วา ถูกปดไมใหใชงานเลย วิธีการปลด
งายมาก แคใชการเลื่อนไปในแตละชวง
เวลา แลวกดปุม Space Bar ชวงเวลา
นั้นก็จะกลายเปนเครื่องหมายกากบาท 
(รูป 23) แคนี้การแฮกก็สําเร็จแลว)
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