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พบกับ Surface Pro 

Surface Pro 

เป็นพซีอีนัทรงพลงัในรูปแบบแท็บเล็ต 

คณุสามารถเชือ่มตอ่กับอปุกรณ์เสรมิ เครือ่งพมิพ ์

และเครอืขา่ยไดห้ลากหลาย 

เหมอืนทีเ่คยท าเสมอมา  

ใชง้านทัง้แอปใหม่ๆ  

ทีเ่หมาะกับการสมัผัสและโปรแกรมบน Windows 

7 ทีค่ณุโปรดปราน 

พรอ้มความปลอดภัยและความสะดวกในการจัดกา

รทีค่ณุคาดหวงัไดจ้ากพซี ี 

 

เกีย่วกบัคูม่อืนี้ 

คูม่อืนีจ้ะอธบิายขอ้มลูทัง้หมดทีค่ณุจ าเป็นตอ้งทราบเกีย่วกบั Surface Pro  

ไมว่า่คณุจะเริม่อา่นตัง้แตต่น้จบจบหรอืเลอืกอา่นเฉพาะสว่น เราหวงัวา่คูม่อืนีจ้ะเป็นประโยชนข์ณะคณุท าความรูจั้กกับ 

Surfaceขณะศกึษาคูม่อืนี ้คณุควรม ีSurface อยูใ่กลม้อืเพือ่ใชท้ดลองท าสิง่ตา่งๆ  

วธิขีา้มไปมาระหวา่งสว่นตา่งๆ โดยใชแ้อป Reader 

1. ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะปุ่ ม เพิม่เตมิ (  ) จากนัน้แตะ ทีค่ ัน่หนา้ 

2. แตะทีค่ัน่หนา้เพือ่ขา้มไปยังสว่นใดๆ ในคูม่อืนี้ 

 

วธิคีน้หาในคูม่อืนีโ้ดยใชแ้อป Reader 

1. ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะปุ่ ม คน้หา 

2. พมิพส์ิง่ทีค่ณุตอ้งการคน้หาแลว้กด Enter 
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คณุลักษณะเดน่ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นคณุลกัษณะบางสว่นของ Surface Pro 

หนา้จอสมัผสั  หนา้จอสมัผัสทีม่อีัตราสว่นภาพ 16:9 และแสดงผลแบบ Full HD (ความละเอยีด 

1080p) เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับการรับชมภาพยนตรแ์บบ HD เรยีกดเูว็บ และใชง้านแอป 

Office (แยกจ าหน่ายตา่งหาก) คณุสามารถใชน้ิว้ในการเลอืก ยอ่/ขยาย 

หรอืยา้ยสิง่ตา่งๆ ไปมาบนหนา้จอ 

ฝาปิดคยีบ์อรด์ การสมัผัสไมใ่ชว่ธิเีดยีวในการป้อนขอ้มลู 

คณุยังมคียีบ์อรด์สดุพเิศษสองแบบใหเ้ลอืกซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นฝาปิดเพือ่การปกป้องอกีชัน้ 

ดงันัน้ คณุจงึมคียีบ์อรด์ตดิตัวไปดว้ยเสมอ (แยกจ าหน่ายตา่งหาก) 

ปากกาดจิทิลั จดบนัทกึและขดีเขยีนเอกสารดว้ยปากกาดจิทิลั 

กลอ้งสองตวัและไมโครโฟน กลอ้งสองตัวและไมโครโฟนชว่ยใหค้ณุบนัทกึวดิโีอและโทรศพัทด์ว้ย Surface 

ไดอ้ยา่งง่ายดาย  

Wi-Fi และ Bluetooth  เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้ายและใชอ้ปุกรณ์ Bluetooth เชน่ เมาส ์เครือ่งพมิพ ์

และชดุหฟัูง  
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ขาต ัง้ กางขาตัง้ออกเมือ่คณุตอ้งการท างานหรอืเพือ่ความเพลดิเพลนิ  

ล าโพงสเตอรโิอ แจ็คชุด 

หฟูงั และระดบัเสยีง  

ฟังเพลง การประชมุทางโทรศัพท ์พ็อดแคสต ์หรอืหนังสอืเสยีง โดยใชแ้อปตา่งๆ จาก 

Windows Store หรอื Internet Explorer  

พอรต์ Surface มพีอรต์มากมาย 

 พอรต์ USB 3.0 แบบเต็มขนาด  

คณุสามารถใชอ้ปุกรณ์เสรมิ USB เชน่ เมาส ์เครือ่งพมิพ ์ดองเกลิ USB แบบ 4G 

หรอือเีทอรเ์น็ตอะแดปเตอรก์ับ Surface ของคณุ  

 ชอ่งเสยีบการด์ microSDXC 

ใชช้อ่งเสยีบการด์ microSDXC ทางขอบขวาเพือ่ถา่ยโอนไฟลห์รอืเพิม่ทีเ่ก็บขอ้มูล 

(สงูสดุถงึ 64 GB ในขณะนี)้ 

 Mini DisplayPort 

แบง่ปันสิง่ตา่งๆ บน Surface ของคณุโดยเชือ่มตอ่กับ HDTV จอภาพ หรอืโปรเจคเตอร ์

(ตอ้งใชอ้ะแดปเตอรว์ดิโีอซึง่แยกจ าหน่ายตา่งหาก) 
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ซอฟตแ์วร ์ ท างานและเพลดิเพลนิกับแอปมากมาย  

 แอป  

Surface Pro มาพรอ้มกับคอลเลกชนัแอปทีต่ดิตัง้ไวแ้ลว้พรอ้มดว้ยแอปอืน่ๆ 

อกีมากมายจาก Windows Store  

 โปรแกรม 

ใชโ้ปรแกรมเดมิทีค่ณุเคยใชบ้น Windows 7 เรยีกใชช้ดุโปรแกรม Office 

ครบชดุและโปรแกรมธรุกจิเฉพาะทางของคณุ  

Windows 8 Pro คอือะไร? 

Surface Pro ม ีWindows 8 Pro ตดิตัง้มาไวล้ว่งหนา้ซึง่ประกอบดว้ย Windows 8 พรอ้มกับ 

 การปกป้องขอ้มลูดว้ย BitLocker และ BitLocker To Go 

 การเขา้ร่วมโดเมน เพือ่ใหค้ณุเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยองคก์รหรอืโรงเรยีนของคณุ 

 การโฮสตก์ารเชือ่มตอ่เดสกท็์อประยะไกล เพือ่ใหค้ณุสามารถเชือ่มตอ่กบั Surface Pro จากพซีเีครือ่งอืน่  

อปุกรณ์เสรมิส าหรับ Surface 

อปุกรณ์เสรมิจะยกระดบัประสบการณ์การใชง้าน Surface ของคณุ 

คยีบ์อรด์ 

เพิม่คยีบ์อรด์แบบคลกิตดิไมเ่หมอืนใครทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นฝาปิด 

ไดด้ว้ย โดยมสีองแบบใหเ้ลอืก (แยกจ าหน่ายตา่งหาก) 

 Touch Cover 

เป็นคยีบ์อรด์พรอ้มแทร็คแพ็ดบางเฉยีบและไวตอ่แรงกด 

แสดงความเป็นตวัคณุออกมาผ่านสหีรอืดไีซน์ทีต่อ้งการ 

ดผูลติภัณฑท์ีพ่รอ้มจ าหน่ายไดท้ี ่ฝาปิด ที ่Surface.com 1 

 Type Cover เป็นคยีบ์อรด์แล็ปท็อปแบบดัง้เดมิทีเ่พรยีวบาง 

พรอ้มดว้ยปุ่ มแทร็คแพ็ดและแป้นตา่งๆ ทีข่ยับได ้ 

คยีบ์อรด์ทัง้สองชนดิท างานร่วมกบั Surface Pro และ Surface 

RT 

1 สแีละดไีซนอ์าจแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/Surface/th-th/accessories/home#covers
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อะแดปเตอรว์ดิโีอ 

อะแดปเตอรว์ดิโีอส าหรับ Surface ชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่ 

Surface เขา้กบั HDTV จอภาพ หรอืโปรเจคเตอร ์ 

(อะแดปเตอรแ์ยกจ าหน่ายตา่งหาก) 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัหัวขอ้นี้ไดใ้นสว่น เชือ่มตอ่ Surface 

กบัโทรทศัน์ จอภาพ หรอืโปรเจคเตอร ์ของคูม่อืนี้ 

 

ทีช่ารจ์ไฟ 

Surface Pro มทีีช่ารจ์ไฟ 48 วตัตพ์รอ้มดว้ยพอรต์ USB ส าหรับชารจ์ 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ว่น แบตเตอรีแ่ละพลงังาน ในคูม่อืนี้ 

 

Wedge Touch Mouse Surface Edition 

เมาส ์Wedge Touch รุ่นพเิศษนีม้ขีนาดเล็กพอทีจ่ะใสใ่นกระเป๋าเสือ้และกางเกงของคณุ 

พรอ้มเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกับ Surface ไดด้ว้ย Bluetooth  

เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่Wedge Touch Mouse Surface Edition ที ่Surface.com  

เรยีนรูว้ธิเีชือ่มตอ่เมาสร์ุ่นนีก้ับ Surface ของคณุไดท้ี ่Wedge Touch Mouse Surface 

Edition ที ่Surface.com  

 

 

อเีทอรเ์น็ตอะแดปเตอร ์ 

คณุสามารถใชอ้เีทอรเ์น็ตอะแดปเตอรส์ าหรับ Surface เพือ่เชือ่มตอ่ Surface Pro 

ของคณุเขา้กบัเครอืขา่ยแบบมสีายโดยใชส้ายเคเบลิเครอืขา่ยอเีทอรเ์น็ต 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหัวขอ้นีไ้ดท้ี ่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแบบมสีาย ในคูม่อืนี ้ 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่อเีทอรเ์น็ตอะแดปเตอร ์ที ่Surface.com 

 

คน้พบขอ้มูลทัง้หมดเกีย่วกบัอปุกรณ์เสรมิส าหรับ Surface ไดท้ี ่Surface.com/Accessories 

  

http://www.microsoft.com/Surface/th-th/accessories/home#mice
http://www.microsoft.com/Surface/th-th/support/touch-mouse-and-search/wedge-mouse
http://www.microsoft.com/Surface/th-th/support/touch-mouse-and-search/wedge-mouse
http://www.microsoft.com/Surface/th-th/accessories/home#adapters
http://www.microsoft.com/Surface/th-th/accessories/home
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การตัง้คา่ 

พรอ้มตัง้คา่ Surface แลว้ใชไ่หม? หยบิ Surface ของคณุแลว้เริม่กนัเลย!  

หมายเหต ุจะเป็นการดทีีส่ดุหากคณุมเีครอืขา่ยไรส้ายพรอ้มใชง้านขณะตัง้คา่ Surface  

เสยีบปลั๊กและเปิด 

เสยีบปลั๊ก Surface แลว้เปิดเครือ่ง ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. หากคณุมคียีบ์อรด์ Touch Cover หรอื Type Cover ใหเ้ชือ่มตอ่เขา้กับ Surface ของคณุ เมือ่เขา้ใกล ้Surface 

คยีบ์อรด์จะคลกิเขา้ทีเ่อง 

 

2. กางขาตัง้ดา้นหลงั Surface ออกมา 

3. เสยีบปลั๊กสายไฟเขา้กับเตา้รับบนก าแพงหรอืรางปลั๊ก 

4. เชือ่มตอ่สายไฟตรงดา้นขวาลา่งของ Surface 

 

หัวตอ่จะคลกิเขา้ที ่(ไดท้ัง้สองทศิทาง) เมือ่แสงไฟดวงเล็กทีป่ลายหัวตอ่สวา่งขึน้ แสดงวา่ Surface 

ก าลงัไดรั้บไฟฟ้า  

5. กดปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่งทีข่อบขวาบนของ Surface แลว้ปลอ่ย 
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การตัง้คา่ Surface 

การตัง้คา่จะท างานเมือ่คณุเปิด Surface ครัง้แรก ในระหวา่งการตัง้คา่ คณุสามารถก าหนดคา่ตา่งๆ เองได ้เชน่ ภาษา ส ี

และชือ่ส าหรับ Surface ของคณุ และสามารถเปลีย่นการตัง้คา่เหลา่นีไ้ดต้ามตอ้งการในภายหลงั  

ในระหวา่งการตัง้คา่จะเกดิสิง่ส าคญัขึน้สองอย่าง ดงันี้ 

 คณุจะเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไรส้าย 

การตัง้คา่จะคน้หาและแสดงเครอืขา่ยไรส้ายทีพ่รอ้มใชง้าน เพือ่ใหค้ณุออนไลนไ์ด ้ 

 คณุจะสรา้งบัญชผีูใ้ชส้ าหรับ Surface 

ขอแนะน าใหใ้ชบ้ญัช ีMicrosoft ซึง่เป็นชดุขอ้มลูทีอ่ยูอ่เีมลและรหัสผา่น เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีMicrosoft 

อปุกรณ์ Surface ของคณุจะพรอ้มใชง้านเนือ้หาจากบรกิารตา่งๆ ของ Microsoft เชน่ SkyDrive, Hotmail, Messenger 

และ Xbox รวมถงึผูต้ดิตอ่และปฏทินิจากบญัชอีเีมลของคณุ  

มบีญัช ีMicrosoft แลว้ใช่ไหม? บญัช ีMicrosoft (เดมิเรยีกวา่ Windows Live ID) 

เป็นชดุขอ้มูลทีอ่ยู่อเีมลและรหัสผ่านทีค่ณุใชใ้นการลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารตา่งๆ ของ Microsoft เชน่ Outlook.com, SkyDrive, 

Xbox หรอื Windows Phone หากคณุเคยใชบ้รกิารเหลา่นีม้ากอ่น แสดงวา่คณุมบีญัช ีMicrosoft อยูแ่ลว้ 

มบีญัช ีMicrosoft มากกวา่หนึง่บญัชใีชไ่หม? หากคณุมบีญัช ีMicrosoft มากกวา่หนึง่บญัช ีคณุจะตอ้งเลอืกบญัชใีดบญัชหีนึง่ 

เพือ่ลงชือ่เขา้ใชก้ับ Surface โปรดดทูี ่เลอืกบัญช ีMicrosoft ที ่WindowsPhone.com (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) เพือ่เรยีนรูว้ธิเีลอืก 

บญัช ีMicrosoft เพยีงบญัชเีดยีว  

เขา้รว่มโดเมน เวริก์กรุป๊ หรอืโฮมกรุป๊ เมือ่การตัง้คา่เสร็จสิน้แลว้ คณุสามารถเขา้ร่วมโดเมนเครอืขา่ย เวริก์กรุ๊ป หรอืโฮมกรุ๊ปได ้

ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวธิเีขา้ร่วมไดท้ีส่ว่น การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ของคูม่อืนี ้ 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบับัญชภีายในเครือ่ง บญัชโีดเมน และบัญช ีMicrosoft ไดท้ีส่ว่น บัญช ีในคูม่อืนี้ 

หนา้จอเมือ่ล็อกและการลงชือ่เขา้ใช ้

เมือ่คณุเปิดใชง้านหรอืเรยีก Surface กลับสูก่ารท างาน คณุจะเห็นหนา้จอเมือ่ล็อกของ Windows 

หากตอ้งการยกเลกิหนา้จอเมือ่ล็อก ใหก้ดแป้นหรอืปัดนิว้ขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ  

จากนัน้คณุจะเห็นหนา้จอลงชือ่เขา้ใช ้Windows ซึง่คณุจะลงชือ่เขา้ใชไ้ดโ้ดยใชบ้ญัชทีีค่ณุสรา้งขึน้ในระหวา่งการตัง้คา่  

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการลงชือ่เขา้ใชไ้ดท้ีห่ัวขอ้ ลงชือ่เขา้ใช ้ในคูม่อืนี้ 

หลงัจากลงชือ่เขา้ใช ้Windows แลว้ คณุจะเห็นหนา้จอเริม่ หนา้จอเริม่คอือะไร? ดสูว่นถัดไปเพือ่หาค าตอบ  

  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=279032
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ขอ้มลูพืน้ฐาน 

คณุจ าเป็นตอ้งทราบขอ้มลูบางอยา่งเพือ่ใชง้าน Windows 8  

ขอ้มูลส าคญั หากคณุไมอ่า่นสว่นอืน่ๆ ในคูม่อืนี ้อยา่ลมือา่นสว่นนีแ้ละลองท าตามบน Surface ของคณุ  

หนา้จอเริม่: สิง่ทีค่ณุชืน่ชอบ 

ปุ่ มเริม่จาก Windows 

เวอรช์นักอ่นหนา้ไดถ้กูแทนทีด่ว้ยหนา้จอเริม่ 

หนา้จอเริม่เป็นหัวใจส าคัญทีใ่หมข่องคณุ 

คณุสามารถเปิดแอปและโปรแกรมทัง้หมดไดท้ีน่ี่ 

ไทลแ์ตล่ะไทลบ์นหนา้จอเริม่เชือ่มตอ่กับบคุคล แอป เว็บไซต ์

รายการทีจ่ะเลน่ หรอืสิง่ใดก็ตามทีส่ าคญัส าหรับคณุ  

ลองดใูกล ้ๆ ! นีไ่มใ่ชแ่ผงไอคอนทีอ่ยูน่ิง่ 

ไทลเ์หลา่นีเ้คลือ่นไหวไปพรอ้มกบัขอ้มลูลา่สดุ เชน่ 

การอัปเดตสถานะ อเีมลใหม ่และการนัดหมาย 

และคณุจะเห็นปรับปรุงลา่สดุกอ่นทีค่ณุจะเปิดแอปใดๆ   

คณุสามารถปักหมดุไทลบ์นหนา้จอเริม่ไดม้ากตามใจชอบและยา้ยไปยังทีท่ีค่ณุตอ้งการได ้เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับหัวขอ้นี้ได ้

ในสว่น ปรับแตง่ Surface ของคณุ ของคูม่อืนี้ 

หากตอ้งการไปยังหนา้จอเริม่ ใหท้ าอยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 การสมัผสั กดโลโก ้Windows  บน Surface หรอืปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ เร ิม่ 

 คยีบ์อรด์ กดแป้นโลโก ้Windows  บน Touch Cover หรอื Type Cover  

 เมาสห์รอืแทร็คแพ็ด เลือ่นตัวชีเ้มาสไ์ปยังมมุซา้ยลา่ง เมือ่หนา้จอเริม่ปรากฏ ใหค้ลกิมมุนัน้ 
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ชดุทางลัด ค าสั่ง และการสลับแอป 

เมือ่คณุปัดนิว้เขา้มาจากขอบดา้นตา่งๆ ของหนา้จอ จะเกดิสิง่ตา่งๆ ขึน้ดงันี ้  

ขอบขวา: ชดุทางลัด 

ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอเพือ่ดชูดุทางลดั 

ชดุทางลดัจะชว่ยคณุท าสิง่ตา่งๆ ทีค่ณุท าบอ่ยทีส่ดุ เชน่ คน้หา 

แบง่ปัน พมิพ ์และเปลีย่นการตัง้คา่ 

ชดุทางลดัพรอ้มใชง้านอยูเ่สมอทีด่า้นขวาของหนา้จอ เพยีงปัด 

นิว้เขา้มา คณุก็จะเห็น  

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัชดุทางลดัไดต้อ่ไปในสว่นนี ้ 

 

 

ขอบบนหรอืลา่ง: ค าสัง่ของแอป 

ปัดนิว้ขึน้มาจากขอบลา่งหรอืปัดนิว้ลงมาจากขอบบนของหนา้จอ 

เพือ่ดแูถบค าสัง่ทีเ่กีย่วกบัต าแหน่งทีค่ณุอยูแ่ละสิง่ทีค่ณุก าลงัท า  

ตวัอย่างเชน่ หากคณุก าลงัใชง้านแอปใดๆ 

คณุจะเห็นค าสัง่ส าหรับแอปดงักลา่ว  

 

 

 

ขอบซา้ย: สลับแอป 

ทา้ยทีส่ดุ ใหปั้ดนิว้เขา้มาจากขอบซา้ยของหนา้จอ 

เพือ่สลับระหวา่งแอปทีเ่ปิดอยู ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีห่ัวขอ้ 

สลับระหวา่งแอป ในคูม่อืนี้ 
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การสมัผัส: แตะ เลือ่น และอืน่ๆ 

คณุรูจ้ักการปัดนิว้เขา้มาจากขอบแลว้ ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่อืน่ๆ ทีค่ณุควรทราบเกีย่วกับการสมัผัส 

สิง่ทีเ่ราเรยีก วธิที า ผลทีไ่ด ้

แตะ 

 

แตะอะไรใดก็ไดห้นึง่ครัง้ เปิดสิง่ทีค่ณุแตะ 

กดคา้งไว ้

 

กดนิว้คา้งไวบ้นรายการใดก็ไดส้องถงึสามวนิาท ี

แลว้ปลอ่ยเมือ่กลอ่งปรากฏขึน้ 

แสดงตวัเลอืกทีเ่กีย่วกับสิง่ทีค่ณุก าลงัท า 

(เหมอืนการคลกิขวาดว้ยเมาส)์ 

 

เลือ่นเพือ่เลือ่นหนา้จอ 

 

ลากนิว้ของคณุผ่านหนา้จอ เลือ่นดสู ิง่ทีอ่ยู่บนหนา้จอ 

จบีหรอืกางนิว้  

 

จบีนิว้โป้งและนิว้ชีข้องคณุเขา้หากนัหรอืกางออกจากกนั ยอ่หรอืขยายเว็บไซต ์แผนที ่หรอืรูปภาพ 
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สิง่ทีเ่ราเรยีก วธิที า ผลทีไ่ด ้

หมุน 

 

วางนิว้อย่างนอ้ยสองนิว้บนรายการใดๆ 

แลว้หมนุมอืของคณุ 

หมนุสิง่ตา่งๆ ทีส่ามารถหมนุได ้

เลือ่นเพือ่จดัเรยีงใหม ่

 

แตะแลว้ลากรายการใดๆ ไปยังต าแหน่งใหม ่ 

แลว้ปลอ่ย 

ยา้ยรายการ เหมอืนการลากดว้ยเมาส ์ 

เรยีนรูว้ธิจัีดเรยีงไทลใ์หมบ่นหนา้จอเริม่ไดท้ีส่ว่น 

ก าหนดหนา้จอเริม่เอง ในคูม่อืนี ้

ปดันิว้เพือ่เลอืก 

 

เลือ่นรายการเป็นระยะสัน้ๆ 

ในทางตรงขา้มกบัวธิเีลือ่นผ่านหนา้ (ตวัอยา่งเชน่ 

หากหนา้จอเลือ่นจากซา้ยไปขวา 

ใหเ้ลือ่นรายการขึน้หรอืลง)  

การปัดนิว้ระยะสัน้ๆ อยา่งรวดเร็วจะไดผ้ลดทีีส่ดุ 

เลอืกรายการ เชน่ ไทลข์องแอปหรอืภาพถา่ย 

ท าเชน่นี้ทีด่า้นบนหรอืลา่งของหนา้ตา่งแอป 

เพือ่แสดงค าสัง่ของแอป 

ปดันิว้จากขอบ 

 

ปัดนิว้เขา้มาจากขอบของหนา้จอ ดขูอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งนี้ไดท้ีห่ัวขอ้กอ่นหนา้ 
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ฉันจะคลกิขวาโดยใชก้ารสมัผัสไดอ้ยา่งไร? 

รูปแบบการสมัผัสทีเ่ทยีบเทา่กับการคลกิขวาคอื การกดนิว้บนรายการใดก็ไดค้า้งไวส้องถงึสามวนิาทแีลว้ปลอ่ย 

จากนัน้แตะตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ 

หากตอ้งการลองท า ใหล้องคดัลอกและวางขอ้ความโดยใชก้ารสมัผัส 

คัดลอกและวางโดยใชก้ารสมัผัส 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิคีดัลอกและวางขอ้ความโดยใชก้ารสมัผัส 

เลอืกขอ้ความ แตะค า หากตอ้งการขยายสิง่ทีเ่ลอืก ใหก้ดวงกลมวงใดวงหนึง่คา้งไวแ้ลว้เลือ่นนิว้ของคณุ 

จากนัน้ปลอ่ยเมือ่เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการไดแ้ลว้ 

คดัลอก ทนีีใ้หแ้ตะขอ้ความทีเ่นน้ แลว้แตะ คดัลอก 

วาง ยา้ยไปยังต าแหน่งทีค่ณุตอ้งการแทรกขอ้ความ กดคา้งไวส้องถงึสามวนิาทแีลว้ปลอ่ย จากนัน้แตะ วาง 

เคล็ดลบั   

คณุสามารถกด Ctrl+C เพือ่คดัลอก และกด Ctrl+V เพือ่วางไดอ้กีดว้ย 

ชดุทางลัด: คน้หา แบง่ปัน เริม่ อปุกรณ์ และการตัง้คา่ 

ไมว่า่คณุจะอยู่ทีใ่ด ชดุทางลดัจะชว่ยคณุท าในสิง่ทีค่ณุท าบอ่ยทีส่ดุ เชน่ คน้หา แบง่ปันลงิกแ์ละภาพถา่ย พมิพ ์

และเปลีย่นการตัง้คา่ ชดุทางลัดจะเป็นไปตามบรบิท ซึง่หมายความวา่สิง่ทีค่ณุสามารถท าไดจ้ะขึน้อยูก่ับต าแหน่งทีค่ณุอยู่ 

ตวัอยา่งเชน่ หากคณุเปิดทางลัดการตัง้คา่จากหนา้จอเริม่ คณุจะเห็นการตัง้คา่ทีเ่กีย่วกับหนา้จอเริม่ 

และหากคณุเปิดทางลดัการตัง้คา่จากแอป คณุจะเห็นการตัง้คา่ส าหรับแอปดงักลา่ว   

ชดุทางลดัทัง้หา้ ไดแ้ก ่คน้หา แบง่ปัน เริม่ อปุกรณ์ และการตัง้คา่ ซึง่อยู่ทีด่า้นขวาของหนา้จอตลอดเวลา  
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ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิเีปิดชดุทางลดั  

การสมัผสั 

 

 

 

 

 

ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวา จากนัน้แตะสิง่ทีค่ณุตอ้งการ  

เมาส ์

 

 

 

 

 

ยา้ยตัวชีเ้มาสไ์ปยังมมุขวาบนหรอืขวาลา่ง 

จากนัน้ยา้ยขึน้หรอืลงแลว้คลกิสิง่ทีค่ณุตอ้งการ 

คยีบ์อรด์ 

 

 

 

กดแป้นโลโก ้Windows +C เพือ่เปิดทางลัดเฉพาะ 

จากนัน้กดแป้นทางลัดแป้นใดแป้นหนึง่บน Touch Cover หรอื Type Cover 

(แป้นจะอยูบ่นแถวบนสดุ) 
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ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ทีค่ณุสามารถท าไดด้ว้ยชดุทางลดั 

 

 

คน้หา คน้หาทกุสิง่ คน้หาแอปทีค่ณุก าลงัใชง้านและแอปอืน่ๆ หรอืคน้หาแอป การตัง้คา่ หรอืไฟลใ์น 

Surface ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ว่น วธิคีน้หา ในคูม่อืนี ้ 

 

แบง่ปนั 

แบง่ปันไฟลแ์ละขอ้มลูกับคนรูจั้กหรอืสง่ขอ้มลูไปยังแอปอืน่โดยไมต่อ้งออกจากแอปทีค่ณุใชง้าน 

คณุสามารถสง่อเีมลภาพถา่ยใหค้ณุแม ่หรอืสง่ลงิกไ์ปยังแอปจดบนัทกึ เชน่ OneNote ได ้

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ว่น แบง่ปันภาพถา่ย ลงิก ์และอกีมากมาย 

 

 

เร ิม่ ไปยังหนา้จอเริม่ หรอืหากคณุอยู่ทีห่นา้จอเริม่แลว้ 

คณุสามารถใชท้างลดันีเ้พือ่กลับไปยังแอปลา่สดุทีค่ณุใชง้าน  

 

 

 

อุปกรณ ์ใชอ้ปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่กบั Surface ของคณุทัง้แบบใชส้ายและไรส้าย คณุสามารถ พมิพจ์ากแอป 

หรอืสตรมีหนังถา่ยท าเองไปยังโทรทศันข์องคณุ  

 

 

 

การต ัง้คา่ เปลีย่นการตัง้คา่ส าหรับแอปและ Surface  

เมือ่คณุเปิดการตัง้คา่ รายการทีม่มุขวาบนจะเปลีย่นไป โดยขึน้อยูก่ับต าแหน่งทีค่ณุอยู ่ตวัอยา่งเชน่ 

หากคณุเปิดการตัง้คา่จากแอปใดๆ คณุจะเห็นการตัง้คา่ส าหรับแอปดงักลา่ว  

เมือ่คณุเปิดการตัง้คา่ รายการทีม่มุขวาลา่งจะเป็นเชน่เดมิเสมอ คณุจะเห็นการตัง้คา่ตา่งๆ ของพซี ีเชน่ 

การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ระดบัเสยีง ความสวา่ง การแจง้เตอืน พลงังาน (ปิดเครือ่งและเริม่ระบบใหม่) 

และคยีบ์อรด์ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ว่น เปลีย่นการตัง้คา่ของคณุ ในคูม่อืนี ้ 
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เดสกท็์อปทีคุ่น้เคย 

หลงัจากท าความรูจั้กคณุลักษณะใหม่ๆ  ไปแลว้ ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ทีค่ณุคุน้เคย เดสกท็์อปของ Windows 

ยังคงมอียูพ่รอ้มดว้ยแถบงาน โฟลเดอร ์และไอคอน ตลอดจนแถบงานแบบใหมแ่ละการจัดการไฟลท์ีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

วธิไีปยังเดสกท็์อป 

 ดว้ยการสมัผสั จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ 

เดสกท็์อป (ซึง่เป็นไทล)์  

 ดว้ยคยีบ์อรด์ กดแป้นโลโก ้Windows +D  

 

เดสกท็์อปเป็นทีท่ีค่ณุจะเรยีกใชแ้อปเดสกท็์อป เชน่ โปรแกรมทีท่ างานบน Windows 7 และท าสิง่ตา่งๆ เชน่ 

คดัลอกไฟลห์รอืใชแ้ผงควบคมุ File Explorer (เดมิเรยีกวา่ Windows Explorer) 

เป็นแอปทีค่ณุสามารถใชเ้พือ่เรยีกดไูฟลแ์ละโฟลเดอรท์ัง้บน Surface หรอืเครอืขา่ยของคณุได ้

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัหัวขอ้นี้ไดใ้นสว่น ไฟลแ์ละโฟลเดอร ์ของคูม่อืนี ้ 

เคล็ดลบั 

เมือ่คณุอยู่ทีเ่ดสกท็์อป อยา่ลมืวา่คณุสามารถกลับไปยังหนา้จอเริม่ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยกดโลโก ้Windows  บน Surface 

หรอืคยีบ์อรด์ของคณุ หากตอ้งการสลบักลับไปมา ใหใ้ช ้แป้นโลโก ้Windows +D เพือ่ไปทีเ่ดสกท็์อปและใชแ้ป้นโลโก ้

Windows  เพือ่ไปทีห่นา้จอเริม่  

วธิคีน้หา 

คณุสามารถใชท้างลดัการคน้หาเพือ่คน้หาแอป การตัง้คา่ และไฟลต์า่งๆ ได ้หากคณุอยูท่ีห่นา้จอเริม่ แคเ่พยีงเริม่พมิพ ์

ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

 ไปยังหนา้จอเริม่และเริม่พมิพส์ ิง่ทีค่ณุตอ้งการคน้หา ผลลพัธก์ารคน้หาจะเปลีย่นไปตามทีค่ณุพมิพ ์

การคน้หาตามคา่เริม่ตน้อยู่ทีแ่อปตา่งๆ แตค่ณุสามารถเลอืก การต ัง้คา่ หรอื ไฟล ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสิง่ทีค่ณุก าลงัคน้หา 

นอกจากนี ้คณุสามารถคน้หาภายในแอปโดยใชท้างลดัการคน้หาไดอ้กีดว้ย ตวัอยา่งเชน่ 

คณุสามารถใชท้างลดัการคน้หาเพือ่คน้หาเพลงในแอปเพลง  

วธิคีน้หาขอ้ความในแอปอเีมล 

1. เปิดแอปอเีมล (จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ อเีมล) 

2. หากคณุมบีญัชอีเีมลหลายบญัช ีใหเ้ลอืกบญัชอีเีมลทีม่มุซา้ยลา่ง 

3. เปิดทางลดัการคน้หาและพมิพส์ ิง่ทีค่ณุตอ้งการคน้หาในกลอ่งคน้หา 
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วธิคีน้หาในอนิเทอรเ์น็ต 

 เปิดทางลดัการคน้หา พมิพส์ ิง่ทีค่ณุตอ้งการคน้หาในกลอ่งคน้หา แลว้เลอืก Internet Explorer จากรายการแอป  

เคล็ดลบั 

 เปลีย่นการต ัง้คา่การคน้หา: เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ีจากนัน้แตะหรอืคลกิ 

คน้หา 

 คณุยังสามารถคน้หาไฟลโ์ดยใช ้File Explorer ไดอ้กีดว้ย ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่คน้หาแฟ้มใน File Explorer ที ่

Windows.com 

มอีะไรเปลีย่นต าแหน่งหรอืเปลีย่นแปลงบา้งใน Windows 8? 

หากคณุคุน้เคยกับ Windows 7 ตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้มลูทีน่่าสนใจเกีย่วกบัสิง่ทีม่กีารเปลีย่นต าแหน่งหรอืเปลีย่นแปลงใน Windows 8 

การคน้หา ทางลัดการคน้หาเป็นวธิใีหมใ่นการคน้หาแอป การตัง้คา่ และไฟล ์

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่วธิคีน้หา ในคูม่อืนี้ 

ปุ่ มเริม่ ขณะนีปุ้่ มเริม่กลายเป็นหนา้จอเริม่ คณุสามารถเริม่แอปหรอืโปรแกรมใดๆ 

ไดจ้ากหนา้จอเริม่  

หากตอ้งการเขา้ถงึรายการอืน่ๆ ทีเ่คยอยูบ่นปุ่ มเริม่ 

ใหเ้ลือ่นตวัชีเ้มาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งซา้ย เมือ่ภาพหนา้จอเริม่ปรากฏขึน้ 

ใหค้ลกิขวา เมนูจะปรากฏขึน้พรอ้มดว้ยค าสัง่มากมายทีเ่คยอยู่บนเมนูเริม่ใน 

Windows เวอรช์นักอ่นหนา้ เชน่ แผงควบคมุ, File Explore และเรยีกใช ้

(คณุสามารถกดแป้น 

โลโก ้Windows +X เพือ่เขา้ถงึเมนูไดอ้กีดว้ย)  

ปิดเครือ่งหรอืเริม่ระบบใหม่ วธิปิีดเครือ่งหรอืเริม่ระบบ Surface ใหม ่

1. ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ 

2. แตะ เปิด/ปิดเครือ่ง จากนัน้แตะ ปิดเครือ่ง หรอื เร ิม่ระบบใหม ่

เดสกท็์อป เดสกท็์อปยังคงมอียู ่ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิไีปยังเดสกท็์อป  

 ดว้ยการสมัผสัหรอืเมาส ์จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ เดสกท็์อป 

(ซึง่เป็นไทล)์  

 ดว้ยคยีบ์อรด์ กดแป้นโลโก ้Windows +D 

แผงควบคมุ แผงควบคมุยังคงมใีหใ้ชง้าน และการตัง้คา่บางอย่างมอียูใ่นการตัง้คา่พซี ี

เรยีนรูเ้กีย่วกับหัวขอ้นี้ไดท้ี ่เปลีย่นการตัง้คา่ของคณุ ในคูม่อืนี ้ 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/search-file-explorer


 

© 2013 Microsoft   หนา้ 17 

 

วธิใีช ้Windows ไปยังเดสกท็์อป เปิดทางลัดการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ วธิใีช ้

วธิใีชแ้ละบรกิารชว่ยเหลอืของ Windows จะเปิดขึน้ นอกจากนี ้

เนือ้หาของวธิใีชแ้ละบรกิารชว่ยเหลอืของ Windows ยังพรอ้มใหบ้รกิารที ่

Windows.com 

พมิพ ์ วธิพีมิพจ์ากแอปเดสกท็์อปยังไมเ่ปลีย่นแปลง หากตอ้งการพมิพจ์ากแอปจาก 

Windows Store  

ใหเ้ปิดทางลดัอปุกรณ์ จากนัน้เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีห่ัวขอ้ 

การพมิพ ์ 

ในคูม่อืนี้ 

ปิดโปรแกรม วธิปิีดแอปเดสกท็์อปยังไมเ่ปลีย่นแปลง หากตอ้งการปิดแอปจาก Windows Store 

ใหล้ากแอป 

ไปยังดา้นลา่งของหนา้จอ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ปิดแอป ในคูม่อืนี้ 

คน้หารายการแอปและโปรแกรมทัง้หมด วธิดีรูายการแอปทีต่ดิตัง้ไว ้

1. ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ เร ิม่ 

2. ทีห่นา้จอเริม่ 

ใหปั้ดนิว้ขึน้มาจากขอบลา่งหรอืปัดนิว้ลงมาจากขอบบนของหนา้จอ 

จากนัน้แตะ แอปท ัง้หมด 

ตดิตัง้แอปและโปรแกรม Windows 8 มาพรอ้มกบัรา้นแอปแบบใหม่ทีเ่รยีกวา่ Windows Store 

คณุยังสามารถตดิตัง้โปรแกรมบน Windows 7 ไดอ้กีดว้ย ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

ตดิตัง้แอปและโปรแกรม ในคูม่อืนี ้  

เปลีย่นวนัทีแ่ละเวลา ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิเีปลีย่นวนัทีแ่ละเวลา 

1. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์ต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

จากนัน้แตะหรอืคลกิ ต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา 

2. แตะหรอืคลกิ เปลีย่นวนัทีแ่ละเวลา 

3. ใชปุ้่ มควบคมุเพือ่เปลีย่นวนัทีแ่ละเวลา 

 

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows/home
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ท าความรูจั้กกับ Surface 

คณุทราบขอ้มูลพืน้ฐานแลว้ ตอ่ไปเราจะเรยีนรูร้ายละเอยีดทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้  

สถานะการใชพ้ลังงาน: เปิด ปิด สแตนดบ์าย และเริม่ระบบใหม่ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ทีค่ณุจ าเป็นตอ้งทราบเกีย่วกบัสถานะพลงังานของ Surface  

 

 

เปิด ปิด สแตนดบ์าย และเริม่ระบบใหม ่

เปิดหรอืเรยีกเครือ่ง 

กลบัสูก่ารท างาน 

เมือ่ Surface ปิดอยู ่ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่งแลว้ปลอ่ย หากไมม่อีะไรเกดิขึน้ อาจตอ้งชารจ์ 

Surface ใหม ่เชือ่มตอ่ทีช่ารจ์ไฟ แลว้กดปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่งอกีครัง้   

สลปี เมือ่ Surface เปิดอยู ่ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่งแลว้ปลอ่ย หรอืปิด Type Cover หรอื Touch 

Cover แลว้รอสองถงึสามวนิาท ีคณุสามารถเปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ 

เปิด/ปิดเครือ่ง  แลว้เลอืก สลปี ไดอ้กีดว้ย  

ปิดเครือ่ง (ปิด) เปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ เปิด/ปิดเครือ่ง  แลว้เลอืก ปิดเครือ่ง 

คณุสามารถแตะหรอืคลกิไอคอน เปิด/ปิดเครือ่ง ในหนา้จอ (มมุขวาลา่ง) 

เพือ่ปิดเครือ่งอย่างรวดเร็วได ้

อกีดว้ย 

เร ิม่ระบบใหม ่ เปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ เปิด/ปิดเครือ่ง  แลว้เลอืก เร ิม่ระบบใหม ่

คณุสามารถกด Ctrl+Alt+Delete แตะหรอืคลกิไอคอน เปิด/ปิดเครือ่ง  (ทีม่มุขวาลา่ง) จากนัน้แตะหรอืคลกิ 

สลปีปิดเครือ่ง หรอื เร ิม่ระบบใหม ่ไดอ้กีดว้ย 

สลปีและไฮเบอรเ์นต 

หากคณุไมใ่ช ้Surface ประมาณสองถงึสามนาท ีเครือ่งจะเขา้สูโ่หมดสลปีเชน่เดยีวกบัแล็ปท็อป สลปี คอื 

สถานะประหยัดพลงังานทีช่ว่ยให ้Surface กลบัสูก่ารท างานไดอ้ย่างรวดเร็วเมือ่คณุตอ้งการใชง้านอกีครัง้  

หากคณุไมใ่ช ้Surface ประมาณหนึง่ชัว่โมง เครือ่งจะเขา้สูโ่หมดสลปีลกึทีเ่รยีกวา่ ไฮเบอรเ์นต ตามคา่เริม่ตน้ โหมดสลปี 

จะเก็บงานและการตัง้คา่ของคณุในหน่วยความจ าและใชพ้ลงังานเล็กนอ้ย สว่นไฮเบอรเ์นตจะเก็บเอกสารและโปรแกรม 

ของคณุในฮารด์ดสิก ์แลว้ปิด Surface 
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เปลีย่นเวลาทีห่นา้จอจะหรีแ่สง ดับ หรอืเขา้สูโ่หมดสลปี 

หากคณุไมใ่ช ้Surface เป็นเวลาสกัครู่ หนา้จออาจหรีแ่สงหรอืดบั หรอื Surface อาจเขา้สูโ่หมดสลปี 

ดงันัน้จงึเป็นการรักษาพลงังานแบตเตอรี ่หากคณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่เหลา่นี ้

คณุจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแผนการใชง้านพลงังานของคณุ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้ 

1. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์แกไ้ขแผนการใชพ้ลงังาน แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

2. แตะหรอืคลกิ แกไ้ขแผนการใชพ้ลงังาน จากผลลพัธก์ารคน้หา 

3. เลอืกการตัง้คา่โหมดสลปีและการแสดงผลทีค่ณุตอ้งการใชเ้มือ่ Surface 

ใชพ้ลงังานจากแบตเตอรีแ่ละเมือ่เสยีบปลั๊กอยู ่ 

4. แตะหรอืคลกิ บนัทกึการเปลีย่นแปลง 

หมายเหต ุแผนการใชพ้ลงังาน คอื ชดุการตัง้คา่ฮารด์แวรแ์ละระบบ (เชน่ การแสดงผลและโหมดสลปี) 

ทีจั่ดการวธิใีชพ้ลงังานของพซี ีดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับแผนการใชพ้ลงังานไดท้ีห่ัวขอ้ แผนการใชพ้ลงังาน: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่

Windows.com (Surface Pro ไมส่นับสนุนโหมดสแตนดบ์ายทีรั่กษาการเชือ่มตอ่)     

เรยีกเครือ่งกลับสูก่ารท างาน  

หากตอ้งการเรยีก Surface กลับสูก่ารท างาน ใหท้ าดงันี้ 

1. ท าอยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 กดปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่งแลว้ปลอ่ย (วธินีีจ้ะเรยีก Surface จากโหมดสลปีหรอืไฮเบอรเ์นตกลบัสูก่ารท างาน)  

 กดแป้นใดๆ หรอืแตะโลโก ้Windows  บน Surface (หาก Surface ไม่กลบัสูก่ารท างาน 

แสดงวา่เครือ่งอาจก าลงัไฮเบอรเ์นตอยู ่หากตอ้งการเรยีก Surface จากการไฮเบอรเ์นตกลับสูก่ารท างาน 

ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่งแลว้ปลอ่ย)  

หนา้จอเมือ่ล็อกจะปรากฏขึน้พรอ้มไอคอนส าหรับการแจง้เตอืนจากแอป ตวัอย่างเชน่ 

ไอคอนจดหมายจะปรากฏขึน้หากคณุมอีเีมลใหม ่ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีห่ัวขอ้ การแจง้เตอืน ในคูม่อืนี้ 

2. ปลดล็อกSurface ของคณุโดยการปัดนิว้ขึน้มาจากขอบลา่งของหนา้จอหรอืโดยการกดแป้น  

3. หากหนา้จอลงชือ่เขา้ใชป้รากฏขึน้ ใหพ้มิพร์หัสผา่นของคณุแลว้ Surface จะพรอ้มใชง้าน 

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืในการลงชือ่เขา้ใช ้โปรดดทูีส่ว่น ลงชือ่เขา้ใชแ้ละลงชือ่ออก ในคูม่อืนี้ 

ล็อก 

หากตอ้งการล็อก Surface ใหท้ าตามวธิใีดๆ ตอ่ไปนี้ 

 แตะหรอืคลกิชือ่ของคณุทีม่มุขวาบนของหนา้จอเริม่ แลว้แตะหรอืคลกิ ล็อก 

 กด Ctrl+Alt+Delete แลว้แตะหรอืคลกิ ล็อก 

 กดแป้นโลโก ้Windows  + L 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/power-plans-faq
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หนา้จอสมัผัส 

หนา้จอแบบมัลตทิชัขนาด 10.6 นิว้ (วดัตามแนวเฉยีง) ความละเอยีด 1080p ทีม่อีัตราสว่นภาพ 16:9 

เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับการรับชมวดิโีอ HD และไดรั้บการปรับใหเ้หมาะสมกับการใชง้านหลายแอปพรอ้มกนั  

คณุสามารถโตต้อบกบั Surface ไดโ้ดยการสมัผัสหนา้จอเชน่เดยีวกับสมารท์โฟน ตวัอยา่งเชน่ 

คณุสามารถลากนิว้ของคณุลงเพือ่เลือ่นหนา้เอกสาร เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับการใชก้ารสมัผัสไดท้ี ่การสมัผัส: แตะ เลือ่น และอืน่ๆ 

ในคูม่อืนี้ 

การหมนุหนา้จอ 

เมือ่คณุหมนุ Surface เนือ้หาบนหนา้จอจะหมนุตามการวางแนวใหมโ่ดยอตัโนมัต ิตวัอย่างเชน่ คณุอาจใชก้ารวางแนวในแนว 

นอนส าหรับเว็บเพจ และการวางแนวในแนวตัง้เมือ่อา่นหนังสอื 

 

ล็อกการวางแนวหนา้จอ  

หากคณุไมต่อ้งการใหห้นา้จอหมนุโดยอตัโนมัต ิคณุสามารถล็อกการวางแนวได ้ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. หมนุ Surface ตามการวางแนวทีต่อ้งการ 

2. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ หนา้จอ 

3. แตะหรอืคลกิไอคอนการหมนุหนา้จอ ซึง่เป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้ทีม่ลีกูศร  

รูปล็อกจะปรากฏขึน้บนไอคอนหนา้จอ เมือ่การหมนุหนา้จอถูกล็อกแลว้  

 

หมายเหต ุการวางแนวหนา้จออยูใ่นแผงการควบคมุเชน่กนั หากตอ้งการคน้หาการตัง้คา่นี ้ใหเ้ปิดทางลดัการคน้หา  

พมิพ ์การวางแนวหนา้จอ แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้เลอืก เปลีย่นการวางแนวหนา้จอ จากผลลพัธก์ารคน้หา  
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ความสวา่งของหนา้จอ  

Surface จะปรับความสวา่งของหนา้จอใหเ้หมาะกบัสภาพแสงโดยรอบโดยอตัโนมัตติามคา่เริม่ตน้ คณุสามารถเปลีย่นคา่นีห้รอื 

ตัง้คา่ความสวา่งตามตอ้งการ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ ท ัว่ไป 

3. เลือ่นลงไปยัง หนา้จอ แลว้ตัง้คา่ ปรับความสวา่งหนา้จอของฉันโดยอตัโนมัต ิเป็น ไม ่

วธิปีรับความสวา่งของหนา้จอดว้ยตนเอง 

 เปิดทางลดัการตัง้คา่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ หนา้จอ แลว้ยา้ยแถบเลือ่นเพือ่ปรับความสวา่ง  

หมายเหต ุหนา้จอยิง่สวา่ง ยิง่ใชพ้ลงังานมากขึน้ หากตอ้งการเรยีนรูว้ธิใีชป้ระโยชน์สงูสดุจากแบตเตอรีข่องคณุ โปรดดทูี ่ 

เคล็ดลบัการประหยัดพลงังานจากแบตเตอรี ่ที ่Windows.com  

การตัง้คา่อืน่ๆ ของหนา้จอ 

หากตอ้งการเปลีย่นเวลาทีห่นา้จอจะหรีแ่สง ดบั หรอืเวลาที ่Surface จะเขา้สูโ่หมดสลปี โปรดดทูี ่

เปลีย่นเวลาทีห่นา้จอจะหรีแ่สง ดบั หรอืเขา้สูโ่หมดสลปี ในคูม่อืนี้ 

คณุสามารถใชท้างลดัการคน้หา เพือ่คน้หาการตัง้คา่อืน่ๆ เชน่ ความละเอยีดของหนา้จอ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

 เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์การแสดงผล แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ เลอืกการตัง้คา่จากผลลพัธก์ารคน้หา  

เชือ่มตอ่ Surface กับจอภาพทีส่อง 

คณุสามารถเชือ่มตอ่ Surface กบัจอภาพทีส่องเพือ่ท าสิง่ตา่งๆ ไดม้ากขึน้และรวดเร็วขึน้ ดขูอ้มลูเกีย่วกับวธิที าเชน่นี้ไดท้ี ่

เชือ่มตอ่กบัโทรทศัน ์จอภาพ หรอืโปรเจคเตอร ์ในคูม่อืนี้ 

เพิม่บัญชขีองคณุ 

สิง่แรกๆ ทีค่ณุควรท ากับ Surface เครือ่งใหมข่องคณุคอื การเพิม่บญัชขีองตนเอง เชน่ Outlook.com, Gmail, Facebook, 

Twitter, LinkedIn เมือ่คณุเพิม่บญัชแีลว้ ผูต้ดิตอ่ ปฏทินิ และอเีมลของคณุจะปรากฏในแอปอเีมล แอปผูค้น และแอปปฏทินิ 

และคณุยังสามารถเขา้ถงึภาพถา่ยและไฟลข์องคณุจากบรกิารตา่งๆ เชน่ SkyDrive, Facebook หรอื Flickr ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/tips-save-battery-power
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เพิม่บัญชอีเีมลของคณุ 

คณุสามารถเพิม่บญัชอีเีมลจาก Outlook, Gmail, AOL และ Yahoo! 

และแมแ้ตอ่เีมลทีท่ างานของคณุ (บญัชทีีใ่ช ้Exchange Activesync) 

ไปยังแอปอเีมล  

วธิเีพิม่บญัชอีเีมล 

1. เปิดแอปอเีมล (จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ อเีมล) 

2. ปัดนิว้เขา้จากขอบขวาของหนา้จอ จากนัน้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

3. แตะหรอืคลกิ บญัช ี

4. แตะหรอืคลกิ เพิม่บญัช ีแลว้เลอืกชนดิบญัชทีีค่ณุตอ้งการเพิม่ จากนัน้ท าตามค าแนะน าบนหนา้จอ 

บญัชสีว่นใหญ่สามารถเพิม่ไดโ้ดยใชช้ือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านของคณุเทา่นัน้ ในบางกรณี คณุอาจถกูขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ซึง่คณุมักพบไดบ้นเว็บไซตบ์ัญชอีเีมลของคณุ 

5. ท าขัน้ตอนที ่2-4 ซ ้าอกีครัง้กับบญัชอีเีมลแตล่ะบัญชขีองคณุ 

หลงัจากเพิม่บญัชอีเีมลแลว้… 

 ผูต้ดิตอ่จากบญัชอีเีมลของคณุจะปรากฏในแอปผูค้น  

 การนัดหมายจะปรากฏในแอปปฏทินิ หากคณุมแีอปอเีมลเวอรช์นัลา่สดุ ปฏทินิ Google ของคณุจะไมซ่งิคก์บัแอป 

ปฏทินิ โปรดดรูายละเอยีดดา้นลา่ง  

คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่บัญชอีเีมลไดท้กุเมือ่ ขณะอยูใ่นแอปอเีมล ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ เลอืก บญัช ี

แลว้เลอืกบญัชทีีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลง เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดใ้นสว่น อเีมล ของคูม่อืนี้ 

อเีมล POP 

แอปอเีมลไมส่นับสนุนบญัชอีเีมลทีใ่ช ้POP (Post Office Protocol) หากบญัชอีเีมลของคณุใช ้POP โปรดดทูีต่วัเลอืกใน  

การใชบ้ัญชอีเีมลผ่าน POP ใน Windows 8 และ Windows RT ที ่Windows.com 

การซงิคอ์เีมล ปฏทินิ และผูต้ดิตอ่ของ Google 

เรยีนรูว้ธิซีงิคอ์เีมล ผูต้ดิตอ่ และปฏทินิ Google ของคณุไดท้ี ่วธิกีารซงิคบ์รกิารของ Google กบั Windows ที ่Windows.com 

บญัช ีMicrosoft Exchange 

เรยีนรูว้ธิตีัง้คา่บัญช ีMicrosoft Exchange และวธิแีกไ้ขปัญหาการเชือ่มตอ่ไดท้ี ่วธิกี าหนดคา่บญัชผีูใ้ช ้Exchange 

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/pop-email-accounts
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/use-google-windows-8-rt
http://support.microsoft.com/kb/2784275
http://apps.microsoft.com/windows/app/64a79953-cf0b-44f9-b5c4-ee5df3a15c63
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Outlook Express, Windows Mail หรอื Windows Live Mail 

หากคณุใช ้Outlook Express, Windows Mail หรอื Windows Live Mail คณุสามารถยา้ยอเีมลและสมดุทีอ่ยูข่องคณุจากพซี ี

เครือ่งเกา่ไปยังระบบคลาวดไ์ด ้เมือ่ท าเชน่นีแ้ลว้ คณุจะสามารถเขา้ถงึอเีมลและผูต้ดิตอ่ในแอปอเีมลและแอปผูค้นบน Surface ได ้

ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวธิยีา้ยอเีมลและสมดุทีอ่ยูข่องคณุไปยังระบบคลาวดไ์ดท้ี ่ยา้ยอเีมลและผูต้ดิตอ่ของคณุออกจากพซีเีครือ่งเกา่ 

ที ่Windows.com 

เพิม่บัญชเีครอืขา่ยสงัคมไปยังแอปผูค้น 

เพิม่บญัชเีครอืขา่ยสงัคมของคณุ เชน่ Facebook, Twitter และ LinkedIn แลว้คณุจะไดรั้บการปรับปรุง ทวตี 

และรูปภาพลา่สดุทัง้หมดจากบัญชเีหลา่นีใ้นทีเ่ดยีว น่ันคอืแอปผูค้น วธิเีพิม่บญัชเีครอืขา่ยสงัคมของคณุ 

1. เปิดแอปผูค้น (จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ ผูค้น) 

2. ปัดนิว้เขา้จากขอบขวาของหนา้จอ จากนัน้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

3. แตะหรอืคลกิ บญัช ี

4. แตะหรอืคลกิ เพิม่บญัช ีแลว้เลอืกชนดิบญัชทีีค่ณุตอ้งการเพิม่ แลว้ท าตามค าแนะน าบนหนา้จอ  

เพิม่บรกิารภาพถา่ยไปยังแอปภาพถา่ย 

แอปภาพถา่ยจะแสดงภาพถา่ยทีบ่นัทกึไวบ้น Surface โดยอตัโนมัต ิอกีทัง้สามารถรวมภาพถา่ยของคณุจาก SkyDrive, 

Facebook หรอื Flickr ไดอ้กีดว้ย ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้ 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ ภาพถา่ย 

2. แตะหรอืคลกิไทลส์ าหรับบรกิารภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการเพิม่ (เชน่ SkyDrive, Facebook หรอื Flickr) 

3. ท าตามค าแนะน าเพือ่เพิม่บญัชขีองคณุ 

คณุอาจตอ้งรอสกัครู่กอ่นทีภ่าพถา่ยจากบัญชใีหมจ่ะเริม่ปรากฏ 

คยีบ์อรด์บนหนา้จอ 

Surface มคียีบ์อรด์แบบสมัผัสบนหนา้จอทีจ่ะปรากฏขึน้เมือ่คณุตอ้งการ  

 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/move-contacts-mail#1TC=t1
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แสดงคยีบ์อรด์ 

เมือ่คณุตอ้งการใชค้ยีบ์อรด์บนหนา้จอ ใหพั้บฝาปิดไปทางดา้นหลงัเหมอืนพับปกนติยสารหรอืถอดออก 

แลว้แตะบรเิวณทีต่อ้งการพมิพ ์(เชน่ กลอ่งขอ้ความ) คยีบ์อรด์บนหนา้จอจะปรากฏขึน้ 

วธิเีปิดคยีบ์อรด์บนหนา้จอดว้ยตนเอง 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ คยีบ์อรด์ (มมุขวาลา่ง) 

2. แตะหรอืคลกิ คยีบ์อรด์แบบสมัผสัและแผงป้อนขอ้ความดว้ยลายมอื 

แสดงคยีบ์อรด์จากเดสกท็์อป 

คยีบ์อรด์บนหนา้จอจะไมป่รากฏโดยอตัโนมัตหิากคณุอยูใ่นเดสกท็์อป คณุตอ้งแตะหรอืคลกิไอคอนคยีบ์อรด์บนแถบงานแทน 

(มมุขวาลา่งของหนา้จอ)  

ซอ่นคยีบ์อรด์ 

วธิซีอ่นคยีบ์อรด์บนหนา้จอ 

 แตะบรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพข์อ้ความได ้

-หรอื- 

 แตะปุ่ ม คยีบ์อรด์ ทีม่มุขวาลา่ง แลว้แตะรูปทีม่ลีกูศรลง  

(ดภูาพ)  

เคล็ดลบั 

 คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพล์ัดโดยแตะแป้น Ctrl แลว้แตะ 

แป้นอืน่ ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถใช ้Ctrl+C เพือ่คดัลอก และใช ้Ctrl+V เพือ่วาง 

 เปิดและปิด Caps Lock โดยแตะแป้นลกูศรชีข้ ึน้สองครัง้  

 ใสจ่ดุ (.) โดยอตัโนมัตโิดยแตะ Spacebar สองครัง้  

เปลีย่นการตัง้คา่คยีบ์อรด์บนหนา้จอ 

คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่คยีบ์อรด์บนหนา้จอไดใ้นการตัง้คา่พซี ีดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ ท ัว่ไป แลว้ท าการเปลีย่นแปลงในคยีบ์อรด์แบบสมัผัส 
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คณุลักษณะทางเสยีง 

Surface มลี าโพงสเตอรโิอสองตวัและแจ็คชดุหฟัูงส าหรับการฟังเพลงหรอืชมภาพยนตร ์

ไมโครโฟนภายในชว่ยอ านวยความสะดวกในการโทรศพัทห์รอืบนัทกึวดิโีอ  

ปรับระดับเสยีง 

คณุสามารถควบคมุระดับเสยีงไดใ้นบางแหง่ดงันี้ 

 ปุ่ มปรบัระดบัเสยีง ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีง (บนขอบดา้นซา้ยของ Surface) 

 Touch Cover และ Type Cover กดแป้นเพิม่หรอืลดระดบัเสยีง (F2 หรอื F3 บน Type Cover)  

 หนา้จอเร ิม่ เปิดทางลดัการตัง้คา่ จากนัน้แตะไอคอนเสยีงแลว้ปรับแถบเลือ่น (เหมอืนกบัการใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง)  

 เดสกท็์อป แตะไอคอนเสยีงบนแถบงาน 

 แอป บางแอปมตีวัควบคมุเสยีงภายในแอป 

เคล็ดลบั   

 หากตอ้งการหยดุเสยีงชัว่คราวอยา่งรวดเร็ว ใหก้ดปุ่ มปรับระดับเสยีง แลว้แตะปุ่ มหยดุพักบนหนา้จอ  

 หากตอ้งการปิดเสยีงอยา่งรวดเร็ว ใหก้ดแป้นปิดเสยีงบน Touch Cover หรอื Type Cover 

 

 

 

แป้นมเีดยีบน Type Cover: ปิดเสยีง ลดระดับเสยีง เพิม่ระดับเสยีง และเลน่/หยดุพัก 

เพิม่อปุกรณ์เสรมิเสยีง 

แจ็คชดุหฟัูงใชง้านไดส้ าหรับทัง้เสยีงออกและเสยีงเขา้ทางไมโครโฟน คณุสามารถเสยีบหฟัูงหรอืชดุหฟัูงทีม่ไีมโครโฟน 

เขา้กบัแจ็คชดุหฟัูงหรอืพอรต์ USB ได ้หากตอ้งการเสยีงทรงพลงัยิง่ขึน้ ใหเ้ชือ่มตอ่ล าโพง USB หรอื Bluetooth ภายนอก  

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ว่น เพิม่ ด ูและจัดการอปุกรณ์ของคณุ ในคูม่อืนี ้ 

แบตเตอรีแ่ละพลังงาน 

Surface มแีบตเตอรีล่เิธยีมไอออนตดิตัง้ในเครือ่ง ซึง่ออกแบบมาเพือ่พกพาตดิตวัไปกับคณุไดท้กุที ่

ระยะเวลาทีแ่บตเตอรีใ่ชง้านไดจ้ะแตกตา่งกนัไป ขึน้อยู่กบัสิง่ทีค่ณุท าบน Surface และการตัง้คา่การใชพ้ลงังานของคณุ 

  

http://www.microsoft.com/surface/th-th/support/surface-with-windows-RT/getting-started/listen-to-music-on-Surface
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พลังงานในแบตเตอรีเ่หลอืเทา่ไร? 

สถานะแบตเตอรีจ่ะปรากฏในบางแหง่ดงันี ้ 

 หนา้จอเมือ่ล็อก เมือ่คณุเรยีก Surface กลบัสูก่ารท างาน 

สถานะแบตเตอรีจ่ะปรากฏบนหนา้จอเมือ่ล็อก 

(มมุซา้ยลา่ง)  

 ชุดทางลดั เมือ่คณุปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ 

สถานะแบตเตอรีจ่ะปรากฏทีม่มุซา้ยลา่งของหนา้จอ  

(ดภูาพ)  

 แถบงานบนเดสกท็์อป เมือ่คณุอยู่ทีเ่ดสกท็์อป 

สถานะแบตเตอรีจ่ะปรากฏบนแถบงาน (มมุขวาลา่ง) 

แตะหรอืคลกิไอคอนแบตเตอรีเ่พือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกับการชารจ์และส

ถานะแบตเตอรี ่รวมถงึเปอรเ์ซ็นตข์องแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู ่ 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัไอคอนและสถานะแบตเตอรีไ่ดท้ี ่

แบตเตอรี:่ ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com 

Windows จะแจง้เตอืนคณุเมือ่แบตเตอรีเ่ริม่ออ่นลง เมือ่ไดรั้บแจง้ 

ใหต้อ่ทีจ่า่ยไฟทีใ่หม้ากับเตา้รับเพือ่ชารจ์ไฟ หากคณุไมช่ารจ์แบตเตอรีใ่หม ่Surface จะบนัทกึงานของคณุและปิดเครือ่ง 

ในทีส่ดุ 

เคล็ดลบั 

 หากตอ้งการเรยีนรูว้ธิยีดืระยะเวลาการใชง้านแบตเตอรีข่องคณุ โปรดดทูี ่เคล็ดลบัการประหยัดพลงังานจากแบตเตอรี ่ 

ที ่Windows.com   

ชารจ์ Surface 

เมือ่แบตเตอรีอ่อ่นลง ใหช้ารจ์ Surface ของคณุโดยใชท้ีช่ารจ์ไฟ  

48 วตัตท์ีม่มีาให ้ 

เมือ่เชือ่มตอ่แลว้ แสงไฟดวงเล็กจะสวา่งขึน้ทีป่ลายหัวตอ่เพือ่แสดงวา่ 

Surface ก าลงัไดรั้บไฟฟ้า  

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ Surface ก าลงัชารจ์อยู ่

ใหปั้ดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอและดทูีม่มุซา้ยลา่งเพือ่ดสูถาน

ะแบตเตอรี ่เมือ่ก าลงัชารจ์ไฟ 

ไอคอนแบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้พรอ้มกบัรูปปลั๊กไฟฟ้า 

การชารจ์แบตเตอรี ่Surface จากสถานะวา่งเปลา่จนเต็มจะใชเ้วลา 4 ชัว่โมง 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/battery-meter-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/tips-save-battery-power
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หมายเหต ุทีช่ารจ์ไฟ 24 วตัตซ์ึง่ออกแบบมาส าหรับ Surface RT สามารถน ามาชารจ์ Surface Pro ได ้

แตร่ะยะเวลาในการชารจ์จะนานกวา่ 

พอรต์ USB ส าหรับชารจ์ 

ทีช่ารจ์ไฟ 48 วตัตท์ีใ่หม้ากับ Surface Pro มพีอรต์ USB 

ทีค่ณุสามารถใชเ้พือ่ชารจ์อปุกรณ์อืน่ๆ เชน่ โทรศพัท ์ขณะชารจ์ Surface ได ้ 

พอรต์ USB ใชส้ าหรับชารจ์ไฟเทา่นัน้ Surface จะตรวจไมพ่บอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่กับพอรต์ 

USB ส าหรับชารจ์ หากคณุตอ้งการใชอ้ปุกรณ์ USB ใหเ้สยีบเขา้กับพอรต์ USB บน Surface 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัหัวขอ้นี้ไดใ้นสว่น เพิม่อปุกรณ์ ของคูม่อืนี ้

คณุสามารถซือ้ทีช่ารจ์ไฟเพิม่เตมิส าหรับ Surface ของคณุไดอ้กีดว้ย ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

ทีช่ารจ์ไฟ ที ่Surface.com 

แบง่ปันภาพถา่ย ลงิก ์และอกีมากมาย 

ทางลัดการแบง่ปันเป็นวธิทีีร่วดเร็วในการแบง่ปันไฟลแ์ละขอ้มูลกบัคนทีค่ณุรูจั้กและสง่ขอ้มลูไปยังแอปอืน่ๆ 

ทางลัดนีใ้ชง้านไดจ้ากทกุแหง่ คณุจงึไม่ตอ้งหยุดสิง่ทีก่ าลงัท าเพือ่แบง่ปันสิง่ตา่งๆ เชน่ 

ภาพถา่ยวนัหยดุลา่สดุหรอืบทความทีค่ณุก าลงัอา่น คณุสามารถแบง่ปันกับผูอ้ ืน่สองถงึสามคนพรอ้มกนั 

แบง่ปันกบัทัง้เครอืขา่ยสงัคมของคณุ หรอืสง่ขอ้มลูไปยังแอปอืน่เพือ่อา้งองิในภายหลงั (ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถ 

แบง่ปันสิง่ตา่งๆ ดว้ย OneNote) 

เมือ่คณุพบสิง่ทีต่อ้งการแบง่ปันในแอปใดๆ ของคณุ ใหใ้ชท้างลดัการแบง่ปัน ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

แบง่ปันลงิก ์

1. เรยีกดเูว็บเพจทีค่ณุตอ้งการแบง่ปัน  

2. เปิดทางลดัการแบง่ปัน  

 ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ แบง่ปนั 

–หรอื– 

 กดแป้นแบง่ปันบน Touch Cover หรอื Type Cover  

คณุจะเห็นรายการผูค้น แอป และอปุกรณ์ทีค่ณุแบง่ปันบอ่ยทีส่ดุ รวมถงึรายการแอปทีส่ามารถแบง่ปันได ้ตัวอยา่ง 

เชน่ หากตอ้งการแบง่ปันลงิกบ์นเครอืขา่ยสงัคม ใหแ้ตะ ผูค้น เลอืก Twitter หรอื Facebook 

จากนัน้พมิพข์อ้ความหากตอ้งการ แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนโพสต ์

หมายเหตุ 

 หากคณุตอ้งการเปลีย่นแอปทีแ่สดงรายการในทางลดัการแบง่ปัน ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ  

เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ีแลว้แตะหรอืคลกิ แบง่ปนั 

http://www.microsoft.com/Surface/th-th/accessories/home#power-supply
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 คณุไม่สามารถใชท้างลัดการแบง่ปันเพือ่แบง่ปันจากเดสกท็์อปได ้ 
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แบง่ปันภาพถา่ย 

1. เปิดแอปภาพถา่ยแลว้คน้หาภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการแบง่ปัน 

2. เลอืกภาพถ่าย 

ด้ว่ยการสมัผสั ปัดนิว้ลงบนภาพถา่ยเพือ่เลอืก  

ดว้ยเมาส ์คลกิขวาทีภ่าพถา่ยเพือ่เลอืก 

3. เปิดทางลดัการแบง่ปัน  

 ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ แบง่ปนั 

–หรอื– 

 กดแป้นแบง่ปันบน Touch Cover หรอื Type Cover 

คณุจะเห็นรายการผูค้น แอป และอปุกรณ์ทีค่ณุแบง่ปันบอ่ยทีส่ดุ รวมถงึรายการแอปทีส่ามารถแบง่ปันได ้ตัวอยา่งเชน่ 

หากตอ้งการแบง่ปันโดยใชอ้เีมล ใหแ้ตะ อเีมล แลว้พมิพท์ีอ่ยู่อเีมล จากนัน้แตะหรอืคลกิไอคอนสง่  

เคล็ดลบั   

 หากตอ้งการแบง่ปันภาพถา่ยไปยังเครอืขา่ยสงัคม เชน่ Facebook หรอื Twitter ภาพถา่ยดังกลา่วจะตอ้งอยู่บน 

SkyDrive ของคณุ ใหใ้ช ้แอป SkyDrive เพือ่อัปโหลดภาพถา่ยของคณุ แลว้เลอืกภาพถา่ย 

จากนัน้เปิดทางลดัการแบง่ปัน แลว้เลอืก ผูค้น 

เปลีย่นการตัง้คา่ของคณุ 

คณุสามารถคน้หาและเปลีย่นการตัง้คา่ Surface ของคณุไดส้องถงึสามวธิ ีซึง่ไดแ้ก ่การใชแ้ผงควบคมุ การตัง้คา่พซี ี

และการคน้หา การตัง้คา่ทีใ่ชเ้ป็นประจ าอยูใ่นการตัง้คา่พซี ีดังนัน้ควรลองตรวจสอบทีน่ั่นเป็นอนัดบัแรก  

การตัง้คา่พซี ี

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิไีปยังการตัง้คา่พซี ี

1. ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ ทีม่มุขวาลา่งจะมกีารตัง้คา่ตา่งๆ เชน่ 

การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ระดบัเสยีง ความสวา่ง การแจง้เตอิน พลงังาน และคยีบ์อรด์ 

2. ส าหรับการตัง้คา่อืน่ๆ ใหแ้ตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี
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ใชก้ารคน้หา 

ไมท่ราบวา่การตัง้คา่อยู่ทีใ่ดใชไ่หม? ไมม่ปัีญหา! ใหใ้ชก้ารคน้หาเพือ่คน้หาการ 

ตัง้คา่ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้ 

 ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะหรอืคลกิ การคน้หา 

พมิพค์ าหรอืวลใีนกลอ่งคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

(ใตก้ลอ่งคน้หา) รายการทีต่รงกบัการคน้หาของคณุจะปรากฏขึน้  

ตวัอยา่งเชน่ พมิพ ์เสยีง ในกลอ่งคน้หาเพือ่คน้หาการตัง้คา่ทีเ่กีย่วกบัเสยีง 

หากรายการนัน้ๆ มไีอคอนการตัง้คา่ (รูปเฟือง) 

แสดงวา่การตัง้คา่ดงักลา่วอยูใ่นการตัง้คา่พซี ีการตัง้คา่อืน่ๆ 

จะเปิดขึน้ในแผงควบคมุในเดสกท็์อป  

แผงควบคมุ 

ใชแ่ลว้ แผงควบคมุยังคงมอียู ่และสามารถเปิดไดด้ว้ยวธิตีอ่ไปนี ้

จากหนา้จอเร ิม่: 

 พมิพ ์แผงควบคมุ แลว้แตะหรอืคลกิ แผงควบคมุ ในผลลพัธก์ารคน้หา  

จากเดสกท็์อป: 

 ดว้ยการสมัผัส ใหปั้ดนิว้เขา้มาจากขอบขวาแลว้แตะ การต ัง้คา่ แลว้แตะ แผงควบคมุ 

 ดว้ยเมาส ์ใหช้ีไ้ปทีม่มุซา้ยลา่งของหนา้จอ เมือ่หนา้จอเริม่ปรากฏ ใหค้ลกิขวาทีม่มุ แลว้คลกิ แผงควบคมุ 

คณุยังสามารถปักหมดุแผงควบคมุเขา้กับแถบงานเพือ่การเขา้ถงึอยา่งรวดเร็วไดอ้กีดว้ย (เปิดแผงควบคมุ จากนัน้ 

คลกิขวาทีไ่อคอนแผงควบคมุบนแถบงาน แลว้เลอืก ปกัหมุดโปรแกรมนีเ้ขา้กบัแถบงาน) 

หมายเหต ุหากคณุใชบ้ญัช ีMicrosoft กบั Surface คณุสามารถซงิคก์ารตัง้คา่ระหวา่งพซี ีWindows 8 หรอื Windows RT  

ทกุเครือ่งทีค่ณุใชไ้ด ้ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ว่น ซงิคก์ารตัง้คา่ของคณุ ในคูม่อืนี้ 
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การสมัผัสคยีบ์อรด์ เมาส ์และปากกา 

ดว้ย Surface คณุสามารถสลับใชก้ารสมัผัส คยีบ์อรด์ เมาส ์และปากกาไดอ้ยา่งง่ายดาย ใชว้ธิใีดก็ไดท้กุเมือ่ทีค่ณุตอ้งการ  

การสมัผัส 

คณุสามารถใชน้ิว้โตต้อบกับ Surface ตวัอยา่งเชน่ ลากนิว้ของคณุผา่นหนา้จอเริม่เพือ่เลือ่น และแตะไทลเ์พือ่เปิด  

 เรยีนรูก้ารใชก้ารสมัผัสไดท้ีห่ัวขอ้ การสมัผัส: แตะ เลือ่น และอืน่ๆ ในคูม่อืนี ้ 

 เรยีนรูว้ธิใีชค้ยีบ์อรด์แบบสมัผัสบนหนา้จอไดท้ีห่ัวขอ้ คยีบ์อรด์บนหนา้จอ 

คยีบ์อรด์ 

Surface มฝีาปิดทีเ่ป็นคยีบ์อรด์ซึง่คณุสามารถเลอืกใชไ้ด ้

สองรุ่น ไดแ้ก ่Touch Cover หรอื Type Cover  

คยีบ์อรด์ทัง้สองรุ่นจะคลกิตดิกับ Surface ดว้ยแมเ่หล็ก 

หากตอ้งการเชือ่มตอ่ Touch Cover หรอื Type Cover เพยีงแคน่ า 

ฝาปิดและตัวเครือ่งเขา้ใกลก้นั เมือ่เขา้ใกล ้Touch Cover จะ 

วางแนวอย่างเหมาะสมแลว้ตดิเขา้ที ่

เมือ่เชือ่มตอ่แลว้ ฝาปิดทีเ่ป็นคยีบ์อรด์นี้จะไมเ่ลือ่นหลดุ 

คณุสามารถถอดออกอยา่งงา่ยดายหากตอ้งการ เพยีงแคด่งึออก 

จากกนั  

เมือ่คณุพับ Touch Cover หรอื Type Cover กลับไปดา้นหลงัหนา้จอสมัผัส คยีบ์อรด์จะถกูปิดใชง้าน คณุจงึไมม่ทีางพมิพ ์

บนคยีบ์อรด์โดยไม่ไดต้ัง้ใจ  

หากตอ้งการพมิพข์อ้ความขณะพับฝาปิดไปดา้นหลงั 

ใหใ้ชค้ยีบ์อรด์บนหนา้จอ แตะในชอ่งขอ้ความหรอืสว่นอืน่ๆ 

ทีค่ณุสามารถพมิพไ์ด ้จากนัน้คยีบ์อรด์บนหนา้จอจะปรากฏขึน้  

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ว่น คยีบ์อรด์บนหนา้จอ ในคูม่อืนี้ 

เมือ่คณุปิด Touch Cover หนา้จอจะดบัและ Surface 

จะเขา้สูโ่หมดสลปี 

ฝาปิดจะชว่ยปกป้องหนา้จอสมัผัสขณะทีค่ณุเดนิทาง 



 

© 2013 Microsoft   หนา้ 32 

 

กดแป้นใดๆ หรอืปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่งเพือ่เรยีก Surface กลบัสูก่ารท างาน  

Touch Cover 

Touch Cover เป็นมากกวา่ฝาปิดทีป่กป้อง Surface ของคณุ อปุกรณ์นีย้ังเป็นคยีบ์อรด์ทีม่ดีไีซนเ์ฉพาะตวัอกีดว้ย 

เมือ่คณุพมิพบ์น Touch Cover คณุสามารถพักมอืบนแป้นของ Touch Cover ได ้Touch Cover 

จะตรวจสอบการกดแป้นเฉพาะเมือ่คณุเคาะแป้นเทา่นัน้ พมิพบ์น Touch Cover ไดเ้หมอืนกับทีพ่มิพบ์นคยีบ์อรด์อืน่ๆ 

เมือ่คณุเคาะแป้นบน Touch Cover จะมเีสยีงดงัขึน้ตามคา่เริม่ตน้ ดว้ยเหตนุี ้

คณุจงึทราบวา่คยีบ์อรด์รับรูก้ารสมัผัสของคณุวา่เป็นการกดแป้น วธิปิีดเสยีงทีด่งัขึน้ขณะพมิพ ์

1. เปิด ทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ ท ัว่ไป 

3. เลือ่นไปยังคยีบ์อรด์แบบสมัผัส คน้หา เลน่เสยีงแป้นขณะทีฉ่นัพมิพ ์แลว้ยา้ยแถบเลือ่นไปที ่ปิด 

แป้นฟังกช์นั 

หากคณุตอ้งการใชแ้ป้นฟังกช์นั (F1-F12) ใหใ้ชแ้ป้น Fn ร่วมกบัแป้นทีแ่ถวดา้นบนสดุของ Touch Cover ตวัอยา่งเชน่  

หากตอ้งการกด F1 ใหก้ด Fn + ปิดเสยีง  

ส าหรับแป้นนี ้ พมิพส์ิง่นี ้  ส าหรับแป้นนี ้   พมิพส์ิง่นี ้

F1 Fn + ปิดเสยีง  F9   Fn + Home 

F2 Fn + ลดระดบัเสยีง  F10   Fn + End 

F3 Fn + เพิม่ระดบัเสยีง  F11   Fn + Page Up 

F4 Fn + เลน่/หยดุพัก  F12   Fn + Page Down 

F5 Fn + คน้หา  Page Up   Fn + ลกูศรขึน้ 

F6 Fn + เชือ่มตอ่  Page Down   Fn + ลกูศรลง 

F7 Fn + อปุกรณ์  Home   Fn + ลกูศรซา้ย 

F8 Fn + การตัง้คา่  End   Fn + ลกูศรขวา 

Type Cover  

Type Cover เป็นคยีบ์อรด์แบบดัง้เดมิทีเ่พรยีวบาง พรอ้มดว้ยปุ่ มแทร็คแพ็ดและแป้นตา่งๆ ทีข่ยับได ้

คณุจะไดพ้บกับทัง้ความเร็วและสมัผัสของคยีบ์อรด์แล็ปท็อป  

Type Cover คลกิเขา้ทีด่ว้ยแม่เหล็กเชน่เดยีวกบัคยีบ์อรด์ Touch Cover และยังท าหนา้ทีเ่ป็นฝาปิดส าหรับ Surface 

ของคณุอกีดว้ย ดว้ย Type Cover คณุสามารถเปลีย่นแท็บเล็ตใหเ้ป็นแล็ปท็อปไดใ้นทนัท ี

  

http://www.microsoft.com/surface/th-th/support/surface-with-windows-RT/getting-started/get-to-know-windows-RT
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แทร็คแพ็ด 

ทัง้ Touch Cover และ Type Cover มแีทร็คแพ็ดทีค่ณุสามารถใชแ้ทนเมาสไ์ด ้

เชน่เดยีวกับแล็ปท็อป 

คณุสามารถลากนิว้ของคณุบนแทร็คแพ็ดเพือ่เลือ่นตวัชีบ้นหนา้จอได ้

แทร็คแพ็ดยังมปีุ่ มซา้ยและขวาอกีดว้ย ตัวอยา่งเชน่ 

กดบรเิวณขวาลา่งของแทร็คแพ็ดเมือ่คณุตอ้งการคลกิขวา  

 

 

รปูแบบการสมัผัสแทร็คแพ็ด 

ค าสัง่ รปูแบบการสมัผัสแทร็คแพ็ด 

เลือ่นตวัชีบ้นหนา้จอ ลากนิว้ของคณุบนแทร็คแพ็ด  

คลกิซา้ย 

แตะหนึง่นิว้ทีใ่ดก็ไดบ้นแทร็คแพ็ด  

-หรอื- 

กดปุ่ มซา้ยของแทร็คแพ็ด 

คลกิขวา 

แตะสองนิว้ทีใ่ดก็ไดบ้นแทร็คแพ็ด 

-หรอื-  

กดปุ่ มขวาของแทร็คแพ็ด 

คลกิซา้ยแลว้ลาก 

กดปุ่ มซา้ยของแทร็คแพ็ดคา้งไว ้แลว้เลือ่นนิว้ไปทางใดก็ได ้

-หรอื- 

แตะ แลว้แตะและเลือ่นหนึง่นิว้ไปทางใดก็ได ้

เลือ่น  เลือ่นสองนิว้ไปตามแนวนอนหรอืแนวตัง้ 

แสดงค าส ัง่ในแอป แตะสองนิว้ทีใ่ดก็ไดบ้นแทร็คแพ็ด 

ฉันจะเปลีย่นการตัง้คา่แทร็คแพ็ดไดอ้ยา่งไร? 

แอปการตัง้คา่แทร็คแพ็ดมใีหบ้รกิารใน Windows Store วธิตีดิตัง้แอปนีบ้น Surface ของคณุ 

1. เปิดแอป Store แลว้พมิพ ์การต ัง้คา่แทร็คแพ็ด 

2. แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่แทร็คแพ็ด จากผลลพัธก์ารคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ ตดิต ัง้ 

3. เมือ่ตดิตัง้แลว้ ใหเ้ปิดแอปการตัง้คา่แทร็คแพ็ด 
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ตอ่ไปนีเ้ป็นการตัง้คา่ทีค่ณุสามารถเปลีย่นไดใ้นแอปการตัง้คา่แทร็คแพ็ด 

การตัง้คา่แทร็คแพ็ด ผลทีไ่ด ้

แทร็คแพ็ด เปิดหรอืปิดแทร็คแพ็ด  

รูปแบบการแตะ แตะหนึง่นิว้เพือ่คลกิซา้ย สองนิว้เพือ่คลกิขวา หรอืแตะและเลือ่นนิว้ 

เพือ่เลอืกขอ้ความ 

การเลือ่น เลือ่นไปตามแนวตัง้หรอืแนวนอนโดยใชส้องนิว้ 

สลบัทศิทางการเลือ่น สลับหรอืยอ้นกลบัทศิทางการเลือ่น 

แอปการตัง้คา่แทร็คแพ็ดใชง้านไมไ่ด ้

หากแอปการตัง้คา่แทร็คแพ็ดไมพ่บ Touch Cover หรอื Type Cover ของคณุ ใหท้ าดงันี้ 

1. ไปยังหนา้จอเริม่ พมิพ ์การปรบัปรุง แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้แตะหรอืคลกิ ตรวจหาการปรบัปรุง 

2. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์อุปกรณ ์แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

3. แตะหรอืคลกิ อุปกรณ์และเครือ่งพมิพ ์ในผลลพัธก์ารคน้หา  

4. แตะรเีฟรชสามครัง้ (ลกูศรวนเป็นวงกลมทีอ่ยูถ่ัดจากกลอ่งคน้หา)  

5. ลองใชแ้อปการตัง้คา่แทร็คแพ็ดอกีครัง้  

เมาส ์

คณุสามารถใชแ้ทร็คแพ็ดบน Touch Cover หรอื Type Cover เมือ่ตอ้งการใชเ้มาส ์

หรอืคณุสามารถเชือ่มตอ่เมาส ์USB หรอื Bluetooth ได ้ 

 หากตอ้งการใชเ้มาส ์USB ใหเ้สยีบตวัรับสง่สญัญาณเขา้กบัพอรต์ USB บน Surface 

ของคณุ  

 หากตอ้งการใชเ้มาสท์ีม่ ีBluetooth โปรดดทูีส่ว่น เพิม่อปุกรณ์ Bluetooth ในคูม่อืนี้ 

เปลีย่นการตัง้คา่เมาส ์

หากตอ้งการเปลีย่นวธิกีารท างานของเมาส ์ใหท้ าดงันี ้ 

1. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์เมาส ์ในกลอ่งคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

2. แตะหรอืคลกิ เมาส ์จากผลลพัธก์ารคน้หา 

3. เปลีย่นการตัง้คา่เมาสข์องคณุ  

http://www.microsoft.com/surface/th-th/support/surface-with-windows-RT/getting-started/add-a-bluetooth-device
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ตวัอยา่งเชน่ หากตอ้งการเปลีย่นความเร็วตัวชีเ้มาส ์ใหแ้ตะหรอืคลกิแท็บ ตวัเลอืกตวัชี ้แลว้ปรับความเร็ว 

หากคณุใชเ้มาสข์อง Microsoft คณุอาจเลอืกใชศ้นูยเ์มาสแ์ละคยีบ์อรด์ของ Microsoft 

เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่เมาสข์องคณุ  

ปากกาส าหรับ Surface 

Surface Pro มาพรอ้มกับปากกาดจิทิลัทีค่ณุสามารถใชข้ดีเขยีนเอกสารและจดบนัทกึดว้ยลายมอื เทคโนโลย ีPalm Block 

ชว่ยใหค้ณุเขยีนไดอ้ยา่งสะดวกสบายโดยไมต่อ้งกงัวลวา่มอืของคณุจะแตะหนา้จอ 

หรอืคณุสามารถแสดงความคดิสรา้งสรรคแ์ละวาดภาพบน Fresh Paint แอปวาดภาพทีม่ใีน Windows Store  

 

เคล็ดลบั 

 เรยีนรูว้ธิใีชป้ากกาเพือ่วาด เขยีน หรอืเนน้ขอ้ความ (เรยีกวา่ การใชห้มกึ ในแอป Office) ไดท้ี ่ใชป้ากกาเพือ่วาด เขยีน 

หรอืเนน้ขอ้ความบนแท็บเล็ต Windows ที ่Office.com  

 คณุสามารถซือ้ปากกาเพิม่หรอืปากกาส ารองเพือ่ใชก้บั Surface Pro ไดท้ี ่Microsoft Store 

คณุลักษณะของปากกาส าหรับ Surface 

หวัปากกา หัวปากกาทีไ่วตอ่แรงกดจะแสดงปรมิาณแรงกดของคณุ ตัวอยา่งเชน่ หากคณุก าลงัใชแ้อปวาดภาพ 

การออกแรงกดจะท าใหเ้สน้ทีค่ณุวาดหนาขึน้ (หากแอปรองรับแรงกดปากกา) 

ปุ่ มปากกา เขา้ถงึเมนูคลกิขวาไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยกดปุ่ มนี้คา้งไว ้แลว้แตะหนา้จอ 

ยางลบ ท างานเหมอืนกบัยางลบดนิสอ ใชย้างลบเพือ่ลบลายเสน้ปากกาของคณุ  

หมายเหต ุ  

ปากกาดจิทิลัทีม่มีาใหพ้รอ้มกับ Surface Pro ของคณุไม่สามารถใชง้านร่วมกับ Surface RT ได ้ 

จดบันทกึดว้ยลายมอืของคณุเอง 

ดาวนโ์หลดแอป OneNote ไดฟ้รจีาก Windows Store แลว้จดบนัทกึเป็นลายมอืของคณุเองดว้ยปากกา  

  

http://office.microsoft.com/th-th/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/th-th/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://www.microsoft.com/Surface/th-th/accessories/home#pen
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แปลงลายมอืของคณุเป็นขอ้ความ 
คณุสามารถใชค้ยีบ์อรด์บนหนา้จอเพือ่ป้อนขอ้มลูดว้ยปากกา ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดคยีบ์อรด์บนหนา้จอ  

จากเดสกท็์อป ใหแ้ตะไอคอนคยีบ์อรด์บนแถบงานหรอืจากแอปจาก Windows Store แลว้ท าดงันี้ 

 เปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ คยีบ์อรด์ 

จากนัน้แตะหรอืคลกิ 

คยีบ์อรด์แบบสมัผสัและแผงป้อนขอ้ความดว้

ยลายมอื 

2. แตะไอคอนคยีบ์อรด์ทีม่มุขวาลา่ง 

แลว้เลอืกภาพทีม่ปีากกา  

3. เขยีนอะไรก็ไดแ้ลว้สิง่ทีค่ณุเขยีนจะถกูแปลงเป็นขอ้ค

วามโดยอตัโนมัต ิ

4. แตะ แทรก เพือ่แทรกขอ้ความของคณุ  

แผงป้อนขอ้ความดว้ยลายมอืจะปรับใหเ้หมาะกบัลายมอื 

ของคณุเมือ่ใชง้านไปนานๆ และจะเพิม่ความแมน่ย ามาก 

ยิง่ขึน้ทกุครัง้ทีใ่ชง้าน  

การตวดัปากกา 

การตวัดปากกา คอื การลากปากกาอย่างรวดเร็วเพือ่น าทางและใชท้างลดัตา่งๆ 

คณุสามารถฝึกการตวดัปากกาและปรับคา่การตวดัปากกาตามทีต่อ้งการได  ้

ฝึกการตวดัปากกา  

การตวัดปากกาสามารถใชแ้ทนค าสัง่ตา่งๆ เชน่ เลือ่นหนา้จอขึน้ลง เลือ่นไปขา้งหนา้ และเลือ่นไปขา้งหลงัได ้หากคณุไมคุ่น้เคย 

คณุสามารถฝึกการตวดัปากกาได ้ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์ปากกาและการสมัผสั ในกลอ่งคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่  

2. แตะหรอืคลกิ ปากกาและการสมัผสั จากผลลพัธก์ารคน้หา 

3. แตะหรอืคลกิแท็บ การตวดั จากนัน้แตะหรอืคลกิ ฝึกการตวดั (มมุซา้ยลา่ง) 
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ก าหนดคา่การตวดัปากกาเอง 

คณุสามารถเลอืกค าสัง่ เชน่ การคดัลอกหรอืวาง ใหก้ับการตวัดปากกาแตล่ะแบบหรอืก าหนดค าสัง่ในการตวดัดว้ยตนเองได ้

ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์ปากกาและการสมัผสั ในกลอ่งคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

2. แตะหรอืคลกิ ปากกาและการสมัผสั จากผลลพัธก์ารคน้หา 

3. แตะหรอืคลกิแท็บ การตวดั จากนัน้แตะหรอืคลกิ การตวดัเพือ่น าทางและแกไ้ขการตวดั 

4. แตะหรอืคลกิ ก าหนดเอง 

5. ก าหนดค าสัง่ใหก้บัการตวดัปากกาแตล่ะแบบหรอืก าหนดค าสัง่จากการตวดัปากกาของคณุเอง  

เปลีย่นการตัง้คา่ปากกา 

คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ปากกา เชน่ ความเร็วของการแตะสองครัง้ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์ปากกาและการสมัผสั ในกลอ่งคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

2. แตะหรอืคลกิ ปากกาและการสมัผสั จากผลลพัธก์ารคน้หา 

3. เลอืก แตะสองคร ัง้ หรอื กดคา้งไว ้จากนัน้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

ก าหนดความถนัดวา่ถนัดมอืซา้ยหรอืขวา 

เปลีย่นต าแหน่งการปรากฏของเมนูบนหนา้จอโดยระบวุา่คณุเขยีนดว้ยมอืขา้งใด ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์ปากกาและการสมัผสั ในกลอ่งคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

2. แตะหรอืคลกิ ระบุมอืขา้งทีถ่นดั จากผลลพัธก์ารคน้หา 

3. เลอืก ถนดัมอืขวา หรอื ถนดัมอืซา้ย 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัปากกา 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการใชป้ากกาส าหรับ Surface ไดท้ี ่ปากกาส าหรับ Surface: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Surface.com  

  

http://www.microsoft.com/Surface/th-th/support/touch-mouse-and-search/troubleshoot-pen-and-stylus
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บัญช ี

บญัชผีูใ้ชเ้ป็นชดุการตัง้คา่ทีค่ณุใชเ้พือ่โตต้อบกบั Surface และปรับแตง่ Windows 

ใหท้ างานตามความตอ้งการเฉพาะตวัของคณุ หากตอ้งการใช ้Surface ใหล้งชือ่เขา้ใชด้ว้ยบัญชผีูใ้ชข้องคณุ 

ฉันมบีัญชปีระเภทใด? 

วธิตีรวจสอบชนดิบญัชทีีค่ณุใชอ้ยู่ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ ผูใ้ช ้ขอ้มลูเกีย่วกบับญัชผีูใ้ชข้องคณุจะปรากฏภายใตช้ือ่ของคณุ  

 หากคณุเห็นบัญชภีายในเครือ่ง แสดงวา่บญัชขีองคณุอยูใ่น Surface ของคณุเทา่นัน้  

 หากคณุเห็นโดเมนเครอืขา่ย (ชือ่โดเมน\ชือ่ผูใ้ช)้ แสดงวา่คณุก าลงัใชบ้ญัชโีดเมน เชน่ 

บญัชสี าหรับทีท่ างานของคณุ 

 หากทีอ่ยู่อเีมลปรากฏขึน้ แสดงวา่คณุก าลงัใชบ้ัญช ีMicrosoft  

ในเพจการตัง้คา่นี ้คณุยังสามารถเปลีย่นตวัเลอืกการลงชือ่เขา้ใชแ้ละเพิม่บญัชผีูใ้ชเ้พิม่เตมิไดอ้กีดว้ย 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหัวขอ้นีไ้ดท้ีส่ว่น ลงชือ่เขา้ใชแ้ละลงชือ่ออก ของคูม่อืนี ้และทีห่ัวขอ้ บญัชผีูใ้ชห้ลายบญัช ีดา้นลา่ง 

บัญชภีายในเครือ่งคอือะไร? 

บญัชภีายในเครือ่ง คอื บญัชทีีใ่หค้ณุเขา้ถงึพซีไีดเ้พยีงเครือ่งเดยีวเทา่นัน้ หากคณุสรา้งบญัชภีายในเครือ่ง 

คณุจะตอ้งใชบ้ญัชแียกตา่งหากส าหรับพซีแีตล่ะเครือ่งทีค่ณุใช ้การตัง้คา่ตา่งๆ ของคณุจะไมม่กีารซงิคร์ะหวา่งพซี ีWindows 8 

กบัพซี ีWindows RT ทีค่ณุใช ้และคณุจะไมไ่ดรั้บประโยชนจ์ากการเชือ่มตอ่พซีขีองคณุกับระบบคลาวด ์

หากคณุตอ้งการดาวนโ์หลดแอปจาก Windows Store คณุจะตอ้งใชบ้ัญช ีMicrosoft 

วธิกีารสลับจากบญัชภีายในเครือ่งไปใชบ้ัญช ีMicrosoft 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ ผูใ้ช ้

3. แตะหรอืคลกิ สลบัใชบ้ญัช ีMicrosoft และท าตามค าแนะน า 

บัญชโีดเมนคอือะไร? 

โดเมน คอื กลุม่พซีบีนเครอืขา่ยทีใ่ชฐ้านขอ้มูลทั่วไปและนโยบายความปลอดภัยร่วมกนั 

พซีบีนเครอืขา่ยทีท่ างานมักเป็นสว่นหนึง่ของโดเมน  
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คณุสามารถเชือ่มตอ่บญัช ีMicrosoft ของคณุกบับญัชโีดเมน 

และซงิคก์ารตัง้คา่และการก าหนดลกัษณะของคณุระหวา่งบญัชดีงักลา่วได ้ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่เชือ่มตอ่บญัช ีMicrosoft 

ของคณุกบับญัชโีดเมน ที ่Windows.com   

บัญช ีMicrosoft คอือะไร? 

บญัช ีMicrosoft เป็นชดุขอ้มูลทีอ่ยูอ่เีมลและรหัสผา่น ซึง่เป็นวธิใีหมใ่นการลงชือ่เขา้ใชพ้ซีใีดๆ ทีท่ างานดว้ย Windows 8  

หรอื Windows RT เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใช ้Surface ดว้ยบัญช ีMicrosoft คณุจะเชือ่มตอ่กบัระบบคลาวด ์

คณุอาจสงสยัวา่ระบบคลาวดค์อือะไร “คลาวด”์ (cloud) ในทางเทคโนโลย ีหมายถงึ 

บรกิารหรอืทีเ่ก็บขอ้มูลบนเครอืขา่ยซึง่ใหบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ต การตัง้คา่ การก าหนดลักษณะ 

และแอปจ านวนมากทีเ่ชือ่มโยงกบับญัช ีMicrosoft ของคณุจะสามารถ "ตดิตาม" คณุไปยังพซีเีครือ่งตา่งๆ ได ้

คณุอาจมบีญัช ีMicrosoft อยู่แลว้ บญัช ีMicrosoft (เดมิเรยีกวา่ Windows Live ID) 

เป็นชดุขอ้มูลทีอ่ยู่อเีมลและรหัสผ่านทีค่ณุใชใ้นการลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารตา่งๆ ของ Microsoft เชน่ Outlook.com, SkyDrive, 

Xbox หรอื Windows Phone หากคณุเคยใชบ้รกิารเหลา่นีม้ากอ่น แสดงวา่คณุมบีญัช ีMicrosoft อยูแ่ลว้ 

หากคณุไมม่บีัญช ีMicrosoft โปรดดทูี ่บญัช ีMicrosoft คอือะไร? ที ่Windows.com   

ประโยชนข์องการใชบ้ญัช ีMicrosoft 

บญัช ีMicrosoft สรา้งสสีนัใหก้บั Surface ของคณุดว้ยประโยชนต์า่งๆ ตอ่ไปนี้ 

 ดขูอ้มลูผูต้ดิตอ่และการอปัเดตสถานะของเพือ่นๆ จากทีต่า่งๆ เชน่ Outlook.com, Facebook, Twitter และ LinkedIn 

ในทีเ่ดยีว น่ันคอื แอปผูค้น 

 รับพืน้ทีเ่ก็บไฟลฟ์ร ี7 GB ในระบบคลาวดด์ว้ย SkyDrive เพือ่ด ูจัดเก็บ และแบง่ปันเอกสารและภาพถา่ยของคณุ  บญัช ี

Microsoft เชือ่มโยงพซีขีองคณุเขา้กบั SkyDrive คณุจงึสามารถจัดเก็บและเขา้ถงึไฟลข์องคณุในระบบคลาวด ์

เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่SkyDrive ในคูม่อืนี้ 

 ดภูาพถา่ยทัง้หมดของคณุจาก Flickr, SkyDrive และ Facebook ไดจ้ากแอป รวมทัง้ภาพถา่ยทีผู่อ้ ืน่แบง่ปันกับคณุดว้ย 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ภาพถ่าย ในคูม่อืนี้ 

 ดาวนโ์หลดแอปจาก Windows Store และใชบ้นพซีทีีท่ างานดว้ย Windows 8 หรอื Windows RT ไดส้งูสดุหา้เครือ่ง 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัหัวขอ้นี้ไดใ้นสว่น Windows Store ของคูม่อืนี้ 

 การตัง้คา่สว่นบคุคลของคณุจะไดรั้บการซงิคท์างออนไลนโ์ดยอตัโนมัตแิละระหวา่งพซี ีWindows 8 กบัพซี ีWindows 

RT ทีค่ณุใช ้ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีส่ว่น ซงิคก์ารตัง้คา่ของคณุ 

คณุตอ้งใชบ้ญัช ีMicrosoft เพือ่ซือ้แอป เพลง วดิโีอ และเกมตา่งๆ ส าหรับ Surface ของคณุ แมค้ณุไม่ไดใ้ชบ้ญัช ีMicrosoft 

ก็ไมเ่ป็นไร คณุสามารถสรา้งบัญช ีMicrosoftไดต้ลอดเวลา เรยีนรูว้ธิสีลับจากบญัชภีายในเครือ่งไปใชบ้ัญช ีMicrosoft ไดท้ี ่

บญัชภีายในเครือ่งคอือะไร? ในคูม่อืนี้ 

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/connect-microsoft-domain-account
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/connect-microsoft-domain-account
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/favorites-settings-all-pcs#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/microsoft-account#1TC=t1
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เปลีย่นการตัง้คา่บญัช ีMicrosoft ของคณุ 

หากตอ้งการแกไ้ขโปรไฟลห์รอืเปลีย่นการตัง้คา่บญัช ีMicrosoft ของคณุ โปรดไปทีเ่ว็บเพจ ภาพรวมของบญัช ีMicrosoft 

และลงชือ่เขา้ใชง้าน นอกจากนัน้ใหด้ทูีห่ัวขอ้ตอ่ไปนี้ที ่Windows.com ดว้ย 

 วธิกีารเพิม่บัญชผีูใ้ชล้งในบัญช ีMicrosoft ของคณุ 

 เปลีย่นการตัง้คา่การแบง่ปันส าหรับโปรแกรมและบญัชตีา่งๆ 

เรยีนรูว้ธิเีปลีย่นตวัเลอืกการช าระเงนิส าหรับบัญช ีMicrosoft ของคณุหรอืดปูระวตักิารเรยีกเก็บเงนิไดท้ีส่ว่น Windows Store 

ของคูม่อืนี ้ 

บัญชผีูใ้ชห้ลายบัญช ี

หากคณุใช ้Surface ของคณุร่วมกบัผูอ้ ืน่ คณุสามารถสรา้งบญัชผีูใ้ชต้า่งหากส าหรับแตล่ะคนได ้โดยแตล่ะคนจะสามารถปรับแตง่ 

Windows ไดต้ามตอ้งการ โดยทีไ่ฟลแ์ละการตัง้คา่ของคณุจะยังคงความเป็นสว่นตัวอยู ่ 

บญัชมีอียู่สามประเภท แตล่ะประเภทจะใหค้ณุมรีะดับการควบคมุทีแ่ตกตา่งกนัดงันี้ 

 บญัชมีาตรฐาน ส าหรับการใชท้ัว่ไป 

 บญัชผีูด้แูลระบบ ใหร้ะดบัการควบคมุสงูสดุ บัญชผีูด้แูลระบบควรใชเ้ทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่ชว่ยปกป้อง Surface ของคณุ 

(และป้องกนัไมใ่หผู้อ้ ืน่ท าการเปลีย่นแปลงทีค่ณุไมต่อ้งการ) คณุจะตอ้งใชบ้ญัชผีูด้แูลระบบ 

หากคณุก าลงัสรา้งบญัชสี าหรับผูอ้ ืน่บน Surface ของคณุ 

 บญัช ีGuest มปีระโยชนเ์มือ่ผูอ้ ืน่ตอ้งการใช ้Surface ของคณุเป็นการชัว่คราว คณุสามารถเปิดใชง้านบัญช ีGuest 

ในแผงควบคมุ 

บญัชผีูใ้ชท้ีส่รา้งขึน้ในระหวา่งการตัง้คา่เป็นบัญชผีูด้แูลระบบ ดงันัน้ คณุจงึสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ ตดิตัง้แอป 

และสรา้งบัญชผีูใ้ชเ้พิม่เตมิไดต้ามตอ้งการ ไมแ่น่ใจวา่คณุก าลงัใชบ้ญัชผีูด้แูลระบบอยูใ่ชไ่หม? โปรดดทูีห่ัวขอ้ 

ฉันจะทราบไดอ้ย่างไรวา่ 

ไดล้งชือ่เขา้ใชใ้นฐานะผูด้แูลระบบอยู่? ที ่Windows.com 

สรา้งบัญชผีูใ้ช ้

หากตอ้งการเรยีนรูว้ธิสีรา้งบญัชผีูใ้ช ้ใหท้ าอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 โปรดดทูีห่ัวขอ้ สรา้งบญัชผีูใ้ช ้ที ่Windows.com  

 คน้หาหัวขอ้ในวธิใีช ้(ไปยังหนา้จอเริม่ แลว้พมิพ ์วธิใีช ้จากนัน้แตะหรอืคลกิ วธิใีชแ้ละบรกิารชว่ยเหลอื พมิพ ์

บญัชผีูใ้ช ้ในกลอ่งคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ สรา้งบญัชผีูใ้ช)้        

เรยีนรูว้ธิสีลบัระหวา่งบญัชผีูใ้ชไ้ดท้ีห่ัวขอ้ สลบัไปยังบญัชอีืน่ ในคูม่อืนี้ 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=164220
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/how-add-remove-account-microsoft-account
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/change-who-sees-info-microsoft-account
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/how-sign-in-as-administrator
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/how-sign-in-as-administrator
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/create-user-account
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จัดการบัญช ี

คณุสามารถจัดการบัญชผีูใ้ชไ้ดส้องแหง่ดงันี ้ 

 การต ัง้คา่พซี ี– เปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่พซี ีแลว้แตะหรอืคลกิ ผูใ้ช ้

 แผงควบคมุ – เปิดทางลัดการคน้หา พมิพ ์บญัชผีูใ้ช ้แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ เลอืก บญัชผีูใ้ช ้

จากทางลดัการคน้หา  

การตัง้คา่พซีมีกีารตัง้คา่พืน้ฐานของบัญชผีูใ้ช ้สว่นแผงควบคมุมกีารตัง้คา่ขัน้สงูยิง่ขึน้ เชน่ การเปลีย่นชนดิบญัช ี 

หมายเหต ุ โฟลเดอรส์าธารณะเป็นวธิทีีส่ะดวกในการแบง่ปันไฟลก์บัทกุคนทีใ่ช ้Surface ของคณุ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

แบง่ปันไฟลก์ับผูท้ีใ่ช ้Surface ของคณุ ในคูม่อืนี้ 

ความปลอดภัยของครอบครัว 

ความปลอดภัยของครอบครัวเป็นสว่นหนึง่ของ Windows 

ดงันัน้จงึท าใหก้ารตดิตามวา่บตุรหลานของคณุใชพ้ซีเีมือ่ใดและอยา่งไรเป็นเรือ่งงา่ยกวา่ทีเ่คย 

คณุสามารถจ ากดัไดว้า่บตุรหลานสามารถใชเ้ว็บไซต ์แอป และเกมตา่งๆ ไดบ้า้ง 

หากตอ้งการเปิดใชง้านความปลอดภัยของครอบครัว คณุหรอืผูป้กครองทีเ่ลอืกไวอ้ย่างนอ้ยหนึง่คนจะตอ้งมี บญัชผีูด้แูลระบบ 

บตุรหลาน 

แตล่ะคนทีค่ณุตอ้งการตดิตามจะตอ้งมบีญัชผีูใ้ชม้าตรฐาน  

เรยีนรูว้ธิใีชค้วามปลอดภัยของครอบครัวไดท้ีห่ัวขอ้ ตัง้คา่บญัชขีองบตุรหลานในความปลอดภัยของครอบครัว ที ่Windows.com 

ความปลอดภัยของบัญช ี

การเพิม่ขอ้มลูความปลอดภัยเป็นวธิทีีด่ทีีจ่ะชว่ยปกป้องบญัชขีองคณุ หากคณุลมืรหัสผา่นหรอืบญัชขีองคณุถกูแฮ็ก เรา 

สามารถใชข้อ้มลูความปลอดภัยของคณุเพือ่ตรวจสอบขอ้มลูประจ าตวัและชว่ยใหค้ณุกลบัไปยังบัญชขีองคณุได ้สิง่ส าคญั 

คอื ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดเ้พิม่ขอ้มูลความปลอดภัยและตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ 

เรยีนรูว้ธิเีพิม่ขอ้มลูความปลอดภัยไดท้ี ่ชว่ยรักษาความปลอดภัยบญัช ีMicrosoft ของคณุ ที ่Windows.com 

หมายเหตุ 

 เพือ่ชว่ยป้องกนัไมใ่หผู้ท้ ีไ่ม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถงึ Surface ของคณุ อย่าลมืใชร้หัสผา่นทีค่าดเดายาก 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหัวขอ้นีไ้ดท้ี ่เคล็ดลับในการสรา้งรหัสผ่านและวลรีหัสผ่านทีค่าดเดายาก ที ่Windows.com 

 หากคณุคดิวา่บญัช ีMicrosoft ของคณุถกูบล็อกหรอืแฮ็ก โปรดดทูี ่กลบัเขา้ใชบ้ัญช ีMicrosoft หากบญัชดีงักลา่ว 

ถกูบล็อกหรอืแฮ็ก ที ่Windows.com 

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/how-sign-in-as-administrator
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/set-up-kids-accounts#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/secure-microsoft-account#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/create-strong-passwords-passphrases
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/get-back-blocked-hacked-account


 

© 2013 Microsoft   หนา้ 42 

 

ลงชือ่เขา้ใชแ้ละลงชือ่ออก 

คณุทราบเกีย่วกับบัญชผีูใ้ชแ้ลว้ ตอ่ไปเราจะเรยีนรูเ้กีย่วกบัการลงชือ่เขา้ใชแ้ละลงชือ่ออก  

ลงชือ่เขา้ใช ้

เมือ่คณุตอ้งการใช ้Surface คณุจะตอ้งลงชือ่เขา้ใช ้ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. ยกเลกิหนา้จอเมือ่ล็อกโดยปัดนิว้ขึน้จากขอบลา่งของหนา้จอหรอืโดยกดแป้นใดๆ  

2. หากไดรั้บพรอ้มท ์ใหพ้มิพร์หัสผา่นส าหรับบญัชผีูใ้ชข้องคณุ หากคณุตอ้งการลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบัญชอีืน่ 

ใหแ้ตะหรอืคลกิปุ่ ม ยอ้นกลบั แลว้เลอืกบญัช ี

 หากคณุลมืรหัสผ่าน โปรดดทูี ่ฉันลมืรหัสผา่น ในคูม่อืนี้ 

 หากคณุมรีหัสผา่นรูปภาพหรอืรหัส PIN ใหแ้ตะหรอืคลกิ ตวัเลอืกการลงชือ่เขา้ใช ้

เพือ่เลอืกวธิลีงชือ่เขา้ใชแ้บบอืน่ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ว่นถัดไปของคูม่อืนี้ 

 หากคณุล็อกออกจาก Surface และตอ้งการคยีก์ารกูค้นื BitLocker ของคณุ โปรดดทูี ่คยีก์ารกูค้นื BitLocker  

ในคูม่อืนี้ 

ลงชือ่ออกหรอืล็อก 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิรูปภาพประจ าตวัของคณุทีม่มุขวาบน  

2. เลอืก ลงชือ่ออก หรอื ล็อก 

เคล็ดลบั   

คณุสามารถกด Ctrl+Alt+Del บนคยีบ์อรด์แลว้เลอืก ล็อก หรอื ลงชือ่ออก ไดอ้กีดว้ย 

ลงชือ่ออกหรอืล็อก แตกตา่งกันอยา่งไร? 

 การลงชือ่ออก เป็นการปิดแอปทัง้หมดทีค่ณุก าลงัใชง้านอยู ่ 

 การล็อก เป็นการปกป้องบัญชขีองคณุจากการใชง้าน และปลอ่ยใหผู้อ้ ืน่ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัชขีองตนเอง 

โดยไมต่อ้งปิดแอปทีค่ณุก าลงัใชง้านอยู ่ 
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สลับไปยังบัญชอีืน่ 

หากคณุใช ้Surface ร่วมกบัผูอ้ ืน่ คณุสามารถสลับไปใชบ้ญัชอีืน่ไดโ้ดยไมต่อ้งลงชือ่ออกหรอืปิดแอป ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิรูปภาพประจ าตวัของคณุทีม่มุขวาบน  

2. แตะหรอืคลกิบญัช ีหากคณุไมเ่ห็นบญัชทีีต่อ้งการ ใหแ้ตะหรอืคลกิ สลบับญัช ีจากนัน้ลงชือ่เขา้ใชบ้ญัชทีีค่ณุตอ้งการ  

นอกจากนี ้คณุยังสามารถสลับไปยังบญัชผีูใ้ชอ้ืน่จากหนา้จอลงชือ่เขา้ใชไ้ดอ้กีดว้ย ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. ยกเลกิหนา้จอเมือ่ล็อกโดยปัดนิว้ขึน้จากขอบลา่งของหนา้จอหรอืโดยกดแป้นใดๆ  

2. แตะหรอืคลกิปุ่ ม ยอ้นกลบั แลว้เลอืกบญัช ี

ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการสรา้งบัญชไีดท้ี ่สรา้งบญัชผีูใ้ช ้ในคูม่อืนี้ 

ตัวเลอืกการลงชือ่เขา้ใชอ้ืน่ๆ 

ตวัเลอืกการลงชือ่เขา้ใชม้สีองแบบ ไดแ้ก ่รหัส PIN และรหัสผา่นรูปภาพ  

ขอ้มูลส าคญั หากคณุไดเ้พิม่บญัชอีเีมลทีท่ างานไปยังแอปอเีมลหรอืเขา้ร่วมโดเมนเครอืขา่ย นโยบายความปลอดภัย 

อาจป้องกนัไมใ่หค้ณุสรา้งรหัส PIN หรอืรหัสผ่านรูปภาพ รับขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากผูด้แูลระบบของคณุ 

สรา้งรหัส PIN 

แทนทีจ่ะพมิพร์หัสผ่าน คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยรหัส PIN สีห่ลัก  

ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ีแลว้แตะหรอืคลกิ 

ผูใ้ช ้

2. แตะหรอืคลกิ สรา้งรหสั PIN หากคณุไมไ่ดก้ าหนดรหัสผา่นส าหรับบญัช ี

ของคณุ คณุจะตอ้งสรา้งรหัสผ่านกอ่นจงึจะสามารถสรา้งรหัส PIN ได ้ 

3. ยนืยันรหัสผ่านปัจจุบนัของคณุ จากนัน้คณุจะสามารถสรา้งรหัส PIN ได ้ 

จากนี้คณุจะสามารถลงชือ่เขา้ใชง้านไดอ้ย่างรวดเร็วโดยใชร้หัส PIN สีห่ลกัของคณุ  

สรา้งรหัสผา่นรปูภาพ 

คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชโ้ดยใชก้ารสมัผัสรูปแบบตา่งๆ บนรูปภาพทีค่ณุตอ้งการ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ีแลว้แตะหรอืคลกิ ผูใ้ช ้

2. ภายใต ้ตวัเลอืกการลงชือ่เขา้ใช ้ใหแ้ตะหรอืคลกิ สรา้งรหสัผา่นรูปภาพ จากนัน้ท าตามค าแนะน าบนหนา้จอ  
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เรยีนรูเ้คล็ดลบัในการสรา้งรหัสผา่นรูปภาพและสิง่ทีต่อ้งท าหากรหัสผา่นรูปภาพของคณุใชง้านไมไ่ดไ้ดท้ี ่

ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยรหัสผ่านรูปภาพ ที ่Windows.com 

รหสัผา่นบัญช ี

หากใชร้หัสผา่นทีค่าดเดาไดย้ากและเปลีย่นรหัสผา่นเป็นประจ า คณุสามารถชว่ยรักษา Surface ของคณุใหป้ลอดภัยมากยิง่ขึน้  

ดขูอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัรหัสผา่นทีค่าดเดายากไดท้ี ่เคล็ดลับในการสรา้งรหัสผ่านและวลรีหัสผา่นทีค่าดเดายาก ที ่Windows.com 

หมายเหต ุหากคณุคดิวา่บญัช ีMicrosoft ของคณุถกูบล็อกหรอืแฮ็ก โปรดดทูี ่กลับเขา้ใชบ้ัญช ีMicrosoft 

หากบัญชดีงักลา่วถกูบล็อกหรอืแฮ็ก ที ่Windows.com 

เปลีย่นรหัสผา่นของคณุ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิเีปลีย่นรหัสผ่านของคณุ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. เลอืก ผูใ้ช ้(ทางดา้นซา้ย) 

3. ภายใต ้ตวัเลอืกการลงชือ่เขา้ใช ้ใหแ้ตะหรอืคลกิ เปลีย่นรหสัผา่นของคุณ ท าตามค าแนะน า แลว้แตะหรอืคลกิ 

ถดัไป 

4. ท าตามค าแนะน า แลว้แตะหรอืคลกิ เสร็จสิน้ 

หมายเหต ุคน้หาค าตอบส าหรับค าถามอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัรหัสผ่านไดท้ี ่รหัสผ่านใน Windows 8: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com 

เปลีย่นรหสัผา่นโดเมน 

หาก Surface ของคณุอยูบ่นโดเมน ใหก้ด Ctrl+Alt+Delete แลว้เลอืก เปลีย่นรหสัผา่น ท าตามค าแนะน า แตะหรอืคลกิ สง่ 

จากนัน้แตะหรอืคลกิ ตกลง 

ฉันลมืรหัสผา่น 

หากคณุลมืรหัสผ่าน คณุสามารถเรยีกคนืหรอืรเีซ็ตรหัสผ่านไดห้ลายวธิ ี

 หากคณุใชบ้ญัช ีMicrosoft (อเีมลและรหัสผา่น) คณุสามารถรเีซ็ตรหัสผา่นของคณุทางออนไลน์ไดท้ี ่account.live.com  

 หากคณุใชบ้ญัชภีายในเครือ่ง ใหใ้ชค้ าใบร้หัสผา่นของคณุเป็นตวัเตอืน 

 ใหผู้ท้ีม่บีัญชผีูด้แูลระบบบน Surface ของคณุลงชือ่เขา้ใชแ้ละเปลีย่นรหัสผา่นใหก้บัคณุ (บญัชทีีส่รา้งขึน้ในระหวา่งการ 

ตัง้คา่ Windows เป็นบญัชผีูด้แูลระบบ) เรยีนรูว้ธิเีปลีย่นรหัสผา่นของผูอ้ืน่ไดท้ี ่เปลีย่นรหัสผา่นของคณุ ที ่Windows.com 

หากตอ้งการตรวจสอบวา่บัญชใีดๆ เป็นบัญชผีูด้แูลระบบหรอืไม ่โปรดดทูี ่ฉันมบีัญชปีระเภทใด? ในคูม่อืนี้ 

หากคณุท าตามขอ้แนะน าเหลา่นีแ้ลว้ แตยั่งคงไมส่ามารถลงชือ่เขา้ใชไ้ด ้โปรดตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ Surface ที ่Surface.com  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/picture-passwords#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/create-strong-passwords-passphrases
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/passwords-in-windows-8-faq
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=238656
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/change-your-password
http://www.microsoft.com/Surface/th-th/support/home
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เลอืกวา่เมือ่ใดตอ้งใสร่หัสผา่น 

คณุสามารถควบคมุไดว้า่เมือ่ใดตอ้งใสร่หัสผา่นเพือ่ลงชือ่เขา้ใช ้Surface ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่พซี ีแลว้แตะหรอืคลกิ ผูใ้ช ้

2. ภายใตต้วัเลอืกการลงชือ่เขา้ใช ้ใหค้น้หาการตัง้คา่ ตอ้งใสร่หสัผา่นหลงัจากจอแสดงผลดบัลงเป็นเวลา 

การตัง้คา่นีอ้าจไมส่ามารถใชไ้ด ้หากคณุไดเ้พิม่บญัชอีเีมลทีท่ างานไปยังแอปอเีมลหรอืเขา้ร่วมโดเมนเครอืขา่ย  

3. เลอืกบญัชจีากรายการตอ่ไปนี้ 

 บญัช ีMicrosoft เลอืกกรอบเวลาสงูสดุ 15 นาท ีหรอืเลอืก ตอ้งใสร่หัสผ่านทกุครัง้ 

 บญัชภีายในเครือ่ง เลอืกกรอบเวลา หรอืเลอืก ตอ้งใสร่หัสผ่านทกุครัง้ หรอื ไมต่อ้งใสร่หัสผา่นเลย 
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ขอ้มลูทัง้หมดเกีย่วกับแอป 

สว่นนีจ้ะชว่ยใหค้ณุใชแ้อปตา่งๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว  

แอปในเครือ่ง 

ตอ่ไปนีเ้ป็นแอปบางสว่นทีต่ดิตัง้มาใหบ้น Surface ของคณุ 

 ผูค้น  

ดขูอ้มลูลา่สดุและเริม่สนทนา 

กบัผูต้ดิตอ่ 

 SkyDrive   

เก็บไฟลข์องคณุไวใ้นระบบคลา

วดแ์ละเขา้ถงึไดจ้าก 

ทกุแหง่ 

 อเีมล  

เขา้ถงึอเีมลจากบัญชตีา่งๆ  

ของคณุในทีเ่ดยีว 

 Internet Explorer 

ทกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการท าบนเว็บ 

ท าไดด้ว้ยการปัดนิว้หรอืแตะ 

 วดิโีอ  

เรยีกดแูละชมวดิโีอของคณุและภ

าพยนตรจ์าก Xbox วดิโีอ 
 

Skype  

ใช ้Skype 

ตดิตอ่ผูค้นโดยใชเ้สยีง วดิโีอ 

หรอืขอ้ความโตต้อบแบบทนัท ี 

 ภาพถา่ย  

ดภูาพถา่ยและวดิโีอภาพครอบครั

วทัง้หมดของคณุ 

ในทีเ่ดยีว 
 

ปฏทินิ 

รวมปฏทินิทัง้หมดของคณุ 

เขา้ไวด้ว้ยกนั 

 เพลง  

สตรมีเพลงใหมล่า่สดุ หรอืฟังเพลง 

ในคอลเลกชนัของคณุ 
 

เกม  

คน้พบและดาวนโ์หลดเกมใหม่

ๆ 

ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.microsoftskydrive_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.Bing_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowsphotos_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.XboxLIVEGames_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.microsoftskydrive_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.Bing_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowsphotos_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.XboxLIVEGames_8wekyb3d8bbwe
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ดขูอ้มลูเกีย่วกบัแอปเหลา่นีแ้ละแอปอืน่ๆ รวมถงึ Office ไดท้ีส่ว่น 

แอปในเครือ่ง ของคูม่อืนี้ 

เคล็ดลบั 

 แอปตา่งๆ ไดรั้บการปรับปรุงเป็นประจ า ดงันัน้ 

อยา่ลมืดทูีส่ว่น ปรับปรุงแอปจาก Windows Store 

ในคูม่อืนี้ 

หมายเหต:ุ คณุลกัษณะบางอย่างอาจไมพ่รอ้มใชง้านในบางประเทศ 

คน้หาแอป 

หากตอ้งการคน้หาแอปทีต่ดิตัง้บน Surface ของคณุ ใหท้ าตามวธิใีดวธิหีนึง่ตอ่ไปนี้ 

 การสมัผสัหรอืเมาส ์หากคณุมไีทลจ์ านวนมากบนหนา้จอเริม่ ใหเ้ลือ่นนิว้ผ่านหนา้จอหรอืใชล้อ้เลือ่นบนเมาสข์องคณุ 

คณุยังสามารถเลือ่นหนา้จอเริม่โดยเลือ่นสองนิว้ไปตามแนวนอนผ่านแทร็คแพ็ดของ Touch Cover หรอื Type Cover 

 คยีบ์อรด์ ไปยังหนา้จอเริม่ จากนัน้เริม่พมิพช์ือ่แอป ผลลพัธก์ารคน้หาจะเปลีย่นไปตามทีค่ณุพมิพ ์

แตะหรอืคลกิแอปจากผลลพัธก์ารคน้หาเพือ่เปิดแอป (หรอืกด Enter เพือ่เปิดแอปทีเ่ลอืก)  

 ดแูอปท ัง้หมด จากหนา้จอเริม่ ใหปั้ดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะหรอืคลกิ แอปท ัง้หมด (ทีม่มุขวาลา่ง) 

เคล็ดลบั 

 หากไมม่แีอปทีค่ณุตอ้งการ ใหล้องคน้หาที ่Windows Store เรยีนรูว้ธิคีน้หาแอปไดท้ี ่ตดิตัง้แอป ในคูม่อืนี้ 

เริม่แอป 

เชน่เดยีวกับปุ่ มเริม่ใน Windows เวอรช์นักอ่นหนา้ หนา้จอเริม่เป็นจดุทีค่ณุใชเ้พือ่เริม่แอป Surface 

มแีอปสองประเภทบนหนา้จอเริม่ดงันี ้ 

 แอปจาก Windows Store เชน่ แอปเพลง แอปอเีมล และแอปสภาพอากาศ 

 แอปเดสกท็์อป เชน่ Notepad และแอป Office ตา่งๆ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิเีริม่แอป 

 การสมัผสัหรอืเมาส ์จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิไทล ์หากคณุมไีทลจ์ านวนมาก 

ใหล้ากนิว้ผา่นหนา้จอหรอืเลือ่นนิว้สองนิว้ในแนวนอนไปตามแทร็คแพ็ดเพือ่เลือ่นหนา้จอ 

 คยีบ์อรด์ ไปยังหนา้จอเริม่ พมิพช์ือ่แอป แลว้กด Enter 

นอกจากนี ้คณุยังสามารถเริม่แอปเดสกท็์อปจากเดสกท็์อปไดอ้กีดว้ย หากตอ้งการเปลีย่นเป็นเดสกท็์อป ใหไ้ปยังหนา้จอเริม่ 

แลว้แตะหรอืคลกิ เดสกท็์อป (หรอืกดแป้นโลโก ้Windows + D) 

คณุสามารถสรา้งทางลดัส าหรับแอปเดสกท็์อปหรอืปักหมดุแอปเดสกท็์อปทีใ่ชง้านบอ่ยไวบ้นแถบงานได ้

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหัวขอ้นีไ้ดท้ี ่วธิใีชแ้ถบงาน ที ่Windows.com    

เรยีนรูว้ธิเีปลีย่นหนา้จอเริม่ของคณุไดท้ีห่ัวขอ้ ก าหนดหนา้จอเริม่เอง ในคูม่อืนี้ 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/use-the-taskbar
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สลับระหวา่งแอป 

คณุสามารถเปิดไดห้ลายแอปพรอ้มกนั แลว้สลับระหวา่งแอปดังกลา่ว ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้ 

สลับไปยังแอปลา่สดุทีค่ณุใชง้าน 

 ดว้ยการสมัผสั ปัดนิว้เขา้มาจากขอบซา้ย  

 ดว้ยเมาส ์เลือ่นตัวชีไ้ปทีม่มุซา้ยบน จากนัน้คลกิทีม่มุ 

 จากคยีบ์อรด์ กด Alt+Tab  

 

สลับไปยังแอปเฉพาะ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิดีรูายการแอปตา่งๆ ทีเ่ปิดอยูแ่ละวธิสีลับใชแ้อป 

 ดว้ยการสมัผสั ปัดนิว้เขา้มาจากขอบซา้ยของหนา้จอ 

โดยไมต่อ้งยกนิว้ จากนัน้ดนัแอปกลับไปยังขอบซา้ย  

คณุจะเห็นแอปทีค่ณุเพิง่ใชง้าน แตะแอปทีค่ณุตอ้งการ  

 

 ดว้ยเมาส ์เลือ่นตัวชีไ้ปทีม่มุซา้ยบน จากนัน้เลือ่นตัวชี ้

ลงมาตรงๆ คณุจะเห็นแอปทีค่ณุเพิง่ใชง้าน คลกิแอป 

ทีค่ณุตอ้งการ  
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 จากคยีบ์อรด์ กดแป้นโลโก ้Windows  คา้งไวแ้ละกดแป้น Tab เพือ่สลบัระหวา่งแอปของ Windows Store 

และหนา้จอเริม่  

 

หากตอ้งการสลบัระหวา่งแอปทัง้หมด (แอปเดสกท็์อปและแอปจาก Windows Store) ใหก้ดแป้น Alt คา้งไวแ้ละกด 

แป้น Tab ซ ้าหลายครัง้เพือ่สลับระหวา่งแอปตา่งๆ เมือ่คณุพบแอปทีค่ณุตอ้งการแลว้ ใหห้ยดุกด  

ใชแ้อปสองตัวเคยีงขา้งกัน (สแนปแอป) 

ตดิตามรายการเพลงขณะท ารายงาน 

เปรยีบเทยีบตารางแขง่ขนัของทมีโปรดกบัตารางเวลาของคณุ 

ใหค้ณุท างานไดม้ากขึน้ เมือ่สแนปแอปทีส่องไปทาง 

ซา้ยหรอืขวาของหนา้จอ  

 

การสแนปแอป 

สแนปแอปลา่สดุทีค่ณุใชง้าน 

 ดว้ยการสมัผสั เลือ่นนิว้จากขอบซา้ยเพือ่น าแอปทีส่องเขา้มา จากนัน้ลากแอปไปทางซา้ยหรอืขวาของหนา้จอ  

จนกวา่จะมชีอ่งปรากฏขึน้ดา้นหลงั  

 ดว้ยเมาส ์เลือ่นตัวชีไ้ปยังมมุซา้ยบนจนกวา่แอปทีส่องจะปรากฏ จากนัน้ลากแอปไปทางซา้ยหรอืขวาของหนา้จอ 

จนกวา่จะมชีอ่งปรากฏขึน้ดา้นหลงั  

สแนปแอปทีค่ณุเพิง่ใชง้าน 
ปัดนิว้เขา้มาจากขอบซา้ยโดยไมต่อ้งยกนิว้ จากนัน้ดนักลบัไปยังขอบซา้ย คณุจะเห็นแอปทีค่ณุเพิง่ใชง้าน 

จากนัน้ลากแอปทีค่ณุตอ้งการไปทางซา้ยหรอืขวาของหนา้จอ จนกวา่จะมชีอ่งปรากฏขึน้ดา้นหลงั 

เคล็ดลบั 

 ตอ้งการดวูา่ท าอยา่งไรใชไ่หม? โปรดชม วดิโีอสแนปแอป ที ่Windows.com 

 กดแป้นโลโก ้Windows  + จดุ (.) เพือ่สแนปแอปปัจจบุนัไปทีข่อบของหนา้จอ 

จากนัน้ปัดนิว้เขา้มาจากขอบซา้ยของหนา้จอเพือ่น าแอปทีเ่ปิดอยูเ่ขา้มา  

 ขยับเสน้ระหวา่งแอปหากตอ้งการปรับขนาดแอป แอปแรกใชพ้ืน้ทีห่นึง่ในสามของหนา้จอ และแอปทีส่องใชพ้ืน้ที ่

สองในสาม 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/all-about-apps?page=touch2#touch
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ปิดแอป 

แอปจาก Windows Store ไม่ท าให ้Surface ท างานชา้ลง ดังนัน้คณุไมจ่ าเป็นตอ้งปิดแอป เมือ่คณุสลบัไปยังแอปอืน่ Windows 

จะปลอ่ยใหแ้อปดงักลา่วท างานอยูเ่บือ้งหลงัและจะปิดแอปในทีส่ดุหากคณุไม่ไดใ้ชง้าน  

อยา่งไรก็ตาม หากคณุตอ้งการปิดแอปจาก Windows Store ใหท้ าดงันี้ 

 ดว้ยการสมัผสั กดดา้นบนของแอปคา้งไว ้แลว้เลือ่นนิว้ลงมาตามหนา้จอจนกวา่แอปจะออกไปจากหนา้จอ 

ตอ้งการดวูา่ท าอยา่งไรใชไ่หม? โปรดชม วดิโีอปิดแอป ที ่Windows.com 

 ดว้ยเมาส ์คลกิดา้นบนของแอป และเมือ่ตวัชีเ้ปลีย่นเป็นรูปมอื ใหล้ากแอปลงมาจนกวา่จะออกไปจากหนา้จอ 

นอกจากนี ้คณุยังสามารถเลือ่นตวัชีเ้มาสไ์ปทีม่มุซา้ยบน เลือ่นตวัชีเ้มาสล์งมาตรงๆ เพือ่แสดงแอปทีเ่ปิดอยู ่

จากนัน้คลกิขวาบนแอปแลว้คลกิ ปิด 

วธิดีูวูา่มแีอปใดบา้งเปิดอยู่และวธิปิีดแอป 

 ดว้ยการสมัผสั 

เปิดแอป: ปัดนิว้เขา้มาจากขอบซา้ยโดยไมต่อ้งยกนิว้ 

จากนัน้ดนักลบัไปยังขอบซา้ย 

คณุจะเห็นแอปทีใ่ชง้านลา่สดุรวมทัง้หนา้จอเริม่  

 

ปิดแอป: 

ลากแอปทีค่ณุตอ้งการปิดจากรายการลงไปยังดา้นลา่งของห

นา้จอ 

 

 ดว้ยเมาส ์

เปิดแอป: 

เลือ่นตวัชีเ้มาสไ์ปยังมมุซา้ยบนแลว้เลือ่นตวัชีล้งมาตรงๆ 

คณุจะเห็นแอปทีค่ณุเพิง่ใชง้าน  

 

ปิดแอป: คลกิขวาบนแอปทีค่ณุตอ้งการปิดแลว้คลกิ ปิด 

 

ปิดแอปเดสกท็์อป 

คณุควรปิดแอปเดสกท็์อป เชน่ แอป Office เมือ่คณุใชง้านเสร็จแลว้หรอืกอ่นทีจ่ะปิด Surface นอกจากนี ้คณุยังสามารถปิดแอป 

Office โดยแตะหรอืคลกิ X ทีมุ่มขวาบนของแอปดงักลา่วไดอ้กีดว้ย 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/all-about-apps?page=touch4#touch
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ใชต้ัวจัดการงาน 

ตวัจัดการงานชว่ยใหค้ณุเห็นวา่แอปและบรกิารใดบา้งก าลงัท างานบนพซีขีองคณุ 

ตลอดจนแสดงขอ้มลูอยา่งละเอยีดเกีย่วกบับรกิาร บญัชผีูใ้ช ้การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย และฮารด์แวรพ์ซีตีา่งๆ 

อกีทัง้ยังใหค้ณุควบคมุไดว้า่แอปใดบา้งจะเริม่ท างานโดยอัตโนมัตเิมือ่คณุเริม่ระบบ Windows 

หากตอ้งการเปิดตัวจัดการงาน ใหท้ าอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 จากหนา้จอเริม่ ใหเ้ปิดทางลัดการคน้หา แลว้พมิพ ์ตวัจดัการงาน 

 กด Ctrl+Shift+Esc  

 คลกิขวาทีม่มุลา่งซา้ยของหนา้จอ แลว้คลกิ ตวัจดัการงาน 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการใชต้วัจัดการงานไดท้ี ่จัดการแอปและบรกิารดว้ยตัวจัดการงาน ที ่Windows.com 

ค าสัง่ของแอป: อยูท่ีใ่ด? 

หลงัจากเปิดแอป คณุอาจสงสยัวา่คณุสามารถเปลีย่นสิง่ตา่งๆ ในแอปไดอ้ยา่งไร 

คณุจะมองไมเ่ห็นค าสัง่ของแอปจนกวา่จะตอ้งการใช ้ดงันัน้คณุจงึสามารถใชท้ัง้หนา้จอส าหรับสิง่ทีก่ าลงัท าอยู่ได ้

เมือ่คณุเปิดค าสัง่ของแอป ค าสัง่จะปรากฏขึน้ทีด่า้นบนและดา้นลา่งของหนา้จอ 

แสดงค าสัง่ของแอป  

วธิแีสดงค าสัง่แอป 

 การสมัผสั 

ปัดนิว้ขึน้มาจากขอบลา่งหรอืปัดนิว้ลงมาจากขอบบนของหน ้

าจอ 

 เมาส ์คลกิขวา 

 แทร็คแพ็ด แตะสองนิว้ทีใ่ดก็ไดบ้นแทร็คแพ็ดของ Touch 

Cover หรอื Type Cover 

 คยีบ์อรด์ แป้นโลโก ้Windows  + Z 

ตวัอยา่งเชน่ เปิดแอปสภาพอากาศ จากนัน้ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอเพือ่ดคู าสัง่ของแอปสภาพอากาศ  

นอกจากนี ้ค าสัง่อาจปรากฏขึน้เมือ่คณุเลอืกรายการในแอปโดยปัดนิว้ลงมาบนรายการหรอืโดยคลกิขวา ตวัอยา่งเชน่ 

หากคณุปัดนิว้ลงหรอืคลกิขวาทีภ่าพถา่ยในแอปภาพถา่ย คณุจะเห็นค าสัง่ 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/manage-apps-services-task-manager
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การตัง้คา่แอป 

ทางลัดการตัง้คา่จะเป็นไปตามบรบิท ซึง่หมายความวา่สิง่ทีค่ณุสามารถท าไดจ้ะขึน้อยูก่ับต าแหน่งทีค่ณุอยู ่เมือ่คณุเปิดการตัง้คา่ 

รายการทีม่มุขวาบนจะเปลีย่นไป โดยขึน้อยู่กบัต าแหน่งทีค่ณุอยู ่ตัวอย่างเชน่ หากคณุเปิดการตัง้คา่จากแอปใดๆ 

คณุจะเห็นการตัง้คา่ส าหรับแอปดงักลา่ว  

เพือ่อธบิายใหช้ดัเจน ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิเีปลีย่นการตัง้คา่ส าหรับแอปอเีมลและ Internet Explorer 

 เปิด Internet Explorer จากนัน้เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ ตวัเลอืกอนิเทอรเ์น็ต 

 เปิดแอปอเีมล จากนัน้เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ บญัช ี

วธิใีชแ้ละการแกไ้ขปัญหาของแอป 

เมือ่คณุก าลงัใชง้านแอป ใหปั้ดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้แตะหรอืคลกิ วธิใีช ้ 

(บางแอปอาจเก็บวธิใีชไ้วใ้นต าแหน่งอืน่ ดงันัน้ใหต้รวจสอบกับเว็บไซตข์องบรษัิทหากคณุไมพ่บวธิใีชใ้นทางลดัการตัง้คา่) 

หากคณุมปัีญหาในการเรยีกใชแ้อปจาก Windows Store ใหล้องท าตามวธิแีกไ้ขปัญหาที ่Windows.com ทีเ่พจ 

สิง่ทีต่อ้งท าหากคณุมปัีญหาเกีย่วกับแอป 

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/what-troubleshoot-problems-app
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ตดิตัง้แอป 

คน้พบกับแอปชัน้เยีย่มมากมายใน Windows Store คณุสามารถส ารวจแอปทีน่่าสนใจ หรอืเรยีกด ู

แอปตามหมวด เชน่ Surface Picks หรอืเกม (ความพรอ้มใหบ้รกิาร Surface Picks 

จะแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค) ในหมวดสว่นใหญ ่คณุสามารถเรยีกดแูอปเป็นกลุม่ เชน่ Top Free, 

Top Paid และ  

New Releases นอกจากนี้ หากคณุทราบชือ่แอปทีต่อ้งการ เพยีงแคเ่ริม่พมิพเ์มือ่คณุอยูใ่น Store 

คณุจะเห็นผลลพัธข์องแอปทีต่รงกบัการคน้หาของคณุ 

หากตอ้งการเขา้ถงึ Windows Store ใหแ้ตะหรอืคลกิไทล ์Store บนหนา้จอเริม่ของคณุ 

ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบัญช ีMicrosoft ของคณุ 

คณุตอ้งมบีญัช ีMicrosoft และการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ตดิตัง้แอปจาก Windows Store  

วธิลีงชือ่เขา้ใชห้รอืลงชือ่ออกจาก Windows Store 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ Store 

2. ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ จากนัน้แตะหรอืคลกิ บญัชขีองคณุ ทีน่ีค่ณุจะเห็นสิง่ใด 

สิง่หนึง่จากสองสิง่ตอ่ไปนี้ 

 ปุ่ มลงชือ่เขา้ใช ้ซึง่หมายความวา่คณุยังไม่ไดล้งชือ่เขา้ใช ้Store แตะหรอืคลกิ ลงชือ่เขา้ใช ้แลว้พมิพข์อ้มลู 

บญัช ีMicrosoft ของคณุ (อเีมลและรหัสผ่าน) 

 ขอ้มูลบญัชขีองคณุ ซึง่หมายความวา่คณุไดล้งชือ่เขา้ใชเ้รยีบรอ้ยแลว้ ตรงนีค้ณุสามารถเพิม่วธิกีารช าระเงนิ  

ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัชอีืน่ และดพูซีทีีเ่ชือ่มโยงกบับญัชขีองคณุได ้

โปรดอา่นขอ้มูลเกีย่วกับการเพิม่ตวัเลอืกการช าระเงนิและดปูระวตักิารเรยีกเก็บเงนิของคณุเสมอ 

ตดิตัง้แอปและโปรแกรม 

แอป ซึง่เรยีกอกีอย่างไดว้า่โปรแกรม เป็นหัวใจส าคญัของ Windows 8 

ตดิตัง้แอปจาก Windows Store 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิคีน้หาและตดิตัง้แอปจาก Windows Store 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ Store 

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดล้งชือ่เชา้ใชด้ว้ยบญัช ีMicrosoft ของคณุแลว้ (ดทูีส่ว่นกอ่นหนา้) 
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3. หากตอ้งการคน้หาแอป ใหท้ าอยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี ้ 

 ลากนิว้ของคณุผ่านหนา้จอเพือ่เรยีกดแูอป คณุสามารถแตะหมวดใดๆ เชน่ เกม เพือ่ดแูอปเพิม่เตมิ 

 พมิพช์ือ่แอปทีค่ณุก าลงัคน้หา คณุจะเห็นผลลพัธท์ีต่รงกับการคน้หาของคณุ 

 ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แตะหรอืคลกิทางลดั การคน้หา แลว้พมิพช์ือ่แอปทีค่ณุก าลงัคน้หา  

4. แตะหรอืคลกิแอปใดๆ เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกับแอปนัน้และอา่นบทวจิารณ์  

5. แตะหรอืคลกิ ซือ้ทดลอง หรอื ตดิต ัง้ 

 ตดิต ัง้ จะใชง้านไดห้ากแอปนัน้ๆ เป็นแอปฟรหีรอืคณุเคยซือ้แลว้  

 ทดลอง หมายความวา่มแีอปเวอรช์นัทดลองใหใ้ชง้าน คณุสามารถทดลองใชก้อ่นซือ้ได ้ 

 ซือ้ หมายความวา่แอปดงักลา่วมคีา่ใชจ้่ายและมรีาคาแสดงไว ้

แอปทีค่ณุซือ้จะถกูเรยีกเก็บเงนิตามตวัเลอืกการช าระเงนิทีเ่ชือ่มโยงกับบัญช ีMicrosoft ของคณุ 

หากตอ้งการเพิม่หรอืเปลีย่นตัวเลอืกการช าระเงนิบนบัญชขีองคณุ โปรดดทูี ่เพิม่หรอืเปลีย่นวธิกีารช าระเงนิ 

ในคูม่อืนี้ 

หลงัจากตดิตัง้แอปแลว้ ไทลส์ าหรับแอปจะปรากฏขึน้บนหนา้จอเริม่ 

หมายเหตุ 

 หากคณุไมพ่บหรอืไม่สามารถตดิตัง้แอปได ้โปรดดทูี ่ท าไมฉันถงึไมพ่บหรอืไมส่ามารถตดิตัง้แอปจาก Windows Store 

ได?้ ที ่Windows.com  

 หากตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกับแอป Store ใหเ้ปิดทางลัดการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ วธิใีช ้

 แอปตา่งๆ ไดรั้บการปรับปรุงเป็นระยะ ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการปรับปรุงแอปของคณุไดท้ี ่ปรับปรุงแอปจาก Windows Store 

ตดิตัง้แอปหรอืโปรแกรมจากแหลง่อืน่ 

คณุยังสามารถตดิตัง้แอปหรอืโปรแกรมจากซดีหีรอืดวีดี ีเว็บไซต ์หรอืจากเครอืขา่ยไดอ้กีดว้ย 

ตดิตัง้แอปจากอนิเทอรเ์น็ต 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุเชือ่ถอืผูเ้ผยแพร่แอปและเว็บไซตท์ีน่ าเสนอแอปนัน้ๆ  

ในเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ ใหแ้ตะหรอืคลกิลงิกไ์ปยังแอป หากตอ้งการตดิตัง้แอปทนัท ีใหแ้ตะหรอืคลกิ เปิด หรอื เรยีกใช ้

จากนัน้ท าตามค าแนะน าบนหนา้จอของคณุ หากตอ้งการตดิตัง้แอปในภายหลงั ใหแ้ตะหรอืคลกิ บนัทกึ หรอื บนัทกึเป็น  

เพือ่ดาวนโ์หลดแอป เมือ่คณุพรอ้มตดิตัง้ ใหแ้ตะสองครัง้หรอืคลกิสองครัง้ทีไ่ฟล ์จากนัน้ท าตามค าแนะน าบนหนา้จอของคณุ  

ตดิตัง้แอปจากซดีหีรอืดวีดี ี

หากตอ้งการตดิตัง้แอปหรอืโปรแกรมจากซดีหีรอืดวีดี ีใหเ้ชือ่มตอ่ดสิกไ์ดรฟ์แบบออปตคิลั USB ภายนอกเขา้กบั Surface Pro 

ของคณุ หากแอปไมเ่ริม่การตดิตัง้โดยอัตโนมัต ิใหเ้ปิด ทางลัดการคน้หา ป้อน คอมพวิเตอร ์ในกลอ่งการคน้หา 

จากนัน้แตะหรอืคลกิ คอมพวิเตอร ์เปิดโฟลเดอรซ์ดีหีรอืดวีดี ีแลว้เปิดไฟลต์ดิตัง้โปรแกรม ซึง่มักมชีือ่วา่ Setup.exe หรอื 

Install.exe 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/why-find-install-app-windows-store
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/why-find-install-app-windows-store
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ตดิตัง้แอปจากเครอืขา่ย  

ขอใหผู้ด้แูลเครอืขา่ยของคณุชว่ยตดิตัง้แอปจากเครอืขา่ยของบรษัิท 

ท าใหโ้ปรแกรมของคณุท างานไดใ้น Windows 8 

 โปรแกรมสว่นใหญ่ทีเ่ขยีนขึน้ส าหรับ Windows 7 ท างานร่วมกบั Windows 8 ไดเ้ชน่กนั 

เมือ่คณุตดิตัง้หรอืเรยีกใชโ้ปรแกรมรุ่นเกา่ Windows จะตรวจสอบโปรแกรมนัน้ๆ 

เพือ่ดอูาการของปัญหาความเขา้กนัไดท้ีท่ราบ หากพบปัญหา  

ตวัชว่ยแกปั้ญหาความเขา้กนัไดข้องโปรแกรมจะใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการด าเนนิการ 

ซึง่คณุสามารถปฏบิัตติามเพือ่ใหโ้ปรแกรมท างานบน Windows 8 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิที ่

ตวัชว่ยแกปั้ญหาความเขา้กนัไดข้องโปรแกรม: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com  

 หากคณุพบปัญหาในการเรยีกใชโ้ปรแกรมใดๆ ทีเ่คยท างานไดใ้น Windows เวอรช์นักอ่นหนา้ 

คณุอาจสามารถเรยีกใชโ้ปรแกรมนัน้ในโหมดความเขา้กนัได ้เชน่ โหมดความเขา้กนัไดส้ าหรับ Windows Vista หรอื 

Windows 7 ดวูธิเีรยีกใชไ้ดท้ี ่ท าใหแ้อปและอปุกรณ์ของคณุท างานไดใ้น Windows 8 ที ่Windows.com 

 ศนูยต์รวจสอบความเขา้กนัไดข้อง Windows มขีอ้มลูทีจ่ะชว่ยคณุระบวุา่แอปใดท างานกบั Windows 8 ไดบ้า้ง  

ถอนการตดิตัง้แอปหรอืโปรแกรม 

หากคณุไมใ่ชง้านแอปหรอืโปรแกรมใดๆ อกีตอ่ไป 

คณุสามารถถอนการตดิตัง้แอปได ้ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. คน้หาแอปทีค่ณุตอ้งการเอาออก 

คณุสามารถท าไดโ้ดยคน้หาไทลข์องแอปบนหนา้จอเริ่

มหรอืโดยใชก้ารคน้หา 

2. ปัดนิว้ลงหรอืคลกิขวาทีแ่อปเพือ่เลอืก 

เมือ่คณุท าตามนี ้

ค าสัง่ของแอปจะปรากฏทีด่า้นลา่งของหนา้จอ  

3. แตะหรอืคลกิ ถอนการตดิต ัง้ หากแอปนัน้เป็นแอปเดสกท็์อป ใหท้ าตามขัน้ตอนถัดไป 

4. เลอืกแอปจากรายการแลว้แตะหรอืคลกิ ถอนการตดิต ัง้ 

เคล็ดลบั   

 หากตอ้งการดแูอปทีต่ดิตัง้ไวท้ัง้หมดของคณุ ใหไ้ปยังหนา้จอเริม่ แลว้ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ 

(หรอืคลกิขวา) จากนัน้แตะหรอืคลกิ แอปท ัง้หมด 

 หากคณุถอนการตดิตัง้แอปในเครือ่ง เชน่ แอปเพลง คณุสามารถตดิตัง้ใหมอ่กีครัง้ไดจ้าก Store แอปอเีมล ปฏทินิ ผูค้น 

และแอปสง่ขอ้ความตา่งๆ จะปรากฏใน Store เป็นแอปเดยีวซึง่มชี ือ่วา่ อเีมล ปฏทินิ ผูค้น และสง่ขอ้ความ  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/program-compatibility-assistant-faq
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/get-apps-devices-working
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238597
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ปรับปรงุแอปจาก Windows Store 

แอปตา่งๆ จะไดรั้บการปรับปรุงเป็นระยะโดยนักพัฒนาแอป และไทล ์

Store บนหนา้จอเริม่จะบอกคณุวา่เมือ่ใดมกีารปรับปรุงแอปพรอ้มให ้

บรกิาร  

ตวัอยา่งเชน่ เลข 4 บนไทล ์Store 

หมายความวา่มกีารปรับปรุงทีพ่รอ้มใหบ้รกิารส าหรับแอปของคณุสีแ่อป 

วธิตีดิตัง้การปรับปรุงแอป 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ Store 

2. แตะหรอืคลกิ การปรบัปรุง ทีม่มุขวาบน  

3. แตะหรอืคลกิ ตดิต ัง้ เพือ่ตดิตัง้การปรับปรุงส าหรับแอปทีเ่ลอืก  

เพิม่หรอืเปลีย่นวธิกีารช าระเงนิ 

วธิเีพิม่หรอืแกไ้ขวธิกีารช าระเงนิส าหรับ Windows Store 

1. จากแอป Store ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ (ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่) 

2. แตะหรอืคลกิ บญัชขีองคณุหากคณุยังไม่ไดล้งชือ่เขา้ใช ้Store ใหล้งชือ่เขา้ใชโ้ดยใชบ้ัญช ีMicrosoft ของคณุ 

3. แตะหรอืคลกิ เพิม่วธิกีารช าระเงนิ หรอื แกไ้ขวธิกีารช าระเงนิ แกไ้ขขอ้มลูของคณุ แลว้แตะหรอืคลกิ สง่ 

วธิลีบวธิกีารช าระเงนิออกจากบญัชขีองคณุ 

1. ไปยัง เว็บไซตก์ารเรยีกเก็บเงนิ แลว้ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีMicrosoft ของคณุ 

2. แตะหรอืคลกิ ตวัเลอืกการช าระเงนิ 

3. เลอืกวธิกีารช าระเงนิ แตะหรอืคลกิ เอาออก แลว้แตะหรอืคลกิ เอาออก 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=241657
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ดปูระวตักิารเรยีกเก็บเงนิของคณุ 

วธิดีปูระวตัขิองแอปทีค่ณุซือ้จาก Windows Store 

1. จากแอป Store ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ (ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่) 

2. แตะหรอืคลกิ บญัชขีองคณุหากคณุยังไม่ไดล้งชือ่เขา้ใช ้Store ใหล้งชือ่เขา้ใชโ้ดยใชบ้ัญช ีMicrosoft ของคณุ 

3. แตะหรอืคลกิ ดปูระวตักิารเรยีกเก็บเงนิ 

4. ลงชือ่เขา้ใชเ้ว็บไซตก์ารเรยีกเก็บเงนิโดยใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ 

5. แตะหรอืคลกิ ธุรกรรม แลว้เลอืกจากตวัเลอืกตา่งๆ เพือ่ดปูระวตักิารเรยีกเก็บเงนิของคณุ 

เคล็ดลบั 

 หากตอ้งการพมิพป์ระวัตกิารเรยีกเก็บเงนิ ใหแ้ตะหรอืคลกิ แสดงมุมมองการพมิพ ์แลว้แตะหรอืคลกิ พมิพ ์

ความปลอดภัยของครอบครัวและ Windows Store 

คณุสามารถใชค้วามปลอดภัยของครอบครัวเพือ่ควบคมุเกมและแอปใดๆ ทีบ่ตุรหลานของคณุสามารถดแูละตดิตัง้ไดจ้าก 

Windows Store คณุยังสามารถอนุญาตหรอืบล็อกแอปและเกมเฉพาะไดอ้กีดว้ย ดขูอ้มลูเกีย่วกับหัวขอ้นี้ไดท้ี ่

การใชก้ารตัง้คา่ความปลอดภัยของครอบครัวกบั Windows Store ที ่Windows.com    

ตดิตัง้แอปทีค่ณุเคยตดิตัง้บนพซีอีืน่ๆ 

เมือ่คณุตดิตัง้แอปจาก Store แลว้ แอปนัน้จะเป็นของคณุ คณุสามารถตดิตัง้บนพซีไีดส้งูสดุหา้เครือ่ง 

(ไมว่า่แอปนัน้จะเป็นแอปฟรหีรอืมคีา่ใชจ้า่ย) หากคณุตดิตัง้แอปบนพซีทีีท่ างานดว้ย Windows 8 หรอื Windows RT เครือ่งอืน่ 

ใหท้ าตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่ตดิตัง้แอปเดยีวกนับน Surface  

1. ลงชือ่เขา้ใชแ้อป Store โดยใชบ้ญัช ีMicrosoft เดยีวกนักับทีค่ณุใชต้ดิตัง้แอปบนพซีเีครือ่งอืน่ๆ 

(หากตอ้งการดวูา่คณุลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัชใีด ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ บญัชขีองคุณ) 

2. ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะหรอืคลกิ แอปของคณุ (ตลอดแนวดา้นบน) 

3. เลอืกแอปทีค่ณุตอ้งการตดิตัง้ แลว้แตะหรอืคลกิ ตดิต ัง้ 

หมายเหต ุ  

 รายการ แอปของคุณ แสดงแอปทัง้หมดทีค่ณุตดิตัง้บนพซีทีีเ่ชือ่มโยงกับบัญช ีMicrosoft ของคณุ 

หรอืคณุสามารถดเูฉพาะแอปทีต่ดิตัง้บนพซีเีครือ่งใดเครือ่งหนึง่ได ้ 

 หากตอ้งการเอาพซีอีอกจากบัญชขีองคณุ โปรดดทูี ่ใชบ้ญัช ีWindows Store เพือ่ตดิตัง้แอปบนพซีไีดส้งูสดุหา้เครือ่ง 

ที ่Windows.com   

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/family-safety-settings-windows-store
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/windows-store-install-apps-five-pcs
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ปรับแตง่ Surface ของคณุ 

ในสว่นนี ้คณุจะเรยีนรูว้ธิปีรับแตง่ Surface ของคณุ 

 

เพิม่บัญชขีองคณุ 

สิง่แรกๆ ทีค่ณุควรท ากับ Surface เครือ่งใหมข่องคณุคอื การเพิม่บญัช ีเชน่ Outlook.com, Gmail, Facebook, Twitter, 

LinkedIn ไปยังบญัช ีMicrosoft ของคณุ เมือ่คณุเพิม่บญัชแีลว้ ผูต้ดิตอ่ ปฏทินิ และอเีมลของคณุจะปรากฏในแอปอเีมล  

แอปผูค้น และแอปปฏทินิ และคณุยังสามารถเขา้ถงึภาพถา่ยและไฟลข์องคณุจากบรกิารตา่งๆ เชน่ SkyDrive, Facebook  

หรอื Flickr ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ว่น เพิม่บญัชขีองคณุ ในคูม่อืนี้ 
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เปลีย่นรปูภาพหนา้จอเมือ่ล็อก ส ีและรปูภาพประจ าตัว 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิเีปลีย่นรูปภาพและส ี 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ ปรบัแตง่ 

 หนา้จอเมือ่ล็อก แตะหรอืคลกิ หนา้จอเมือ่ล็อก จากนัน้ เรยีกด ูเพือ่คน้หารูปภาพส าหรับหนา้จอเมือ่ล็อกของคณุ 

 หนา้จอเร ิม่ แตะหรอืคลกิ หนา้จอเร ิม่ จากนัน้เลอืกสแีละพืน้หลงั พืน้หลงัจะแสดงบนหนา้จอเริม่เทา่นัน้ 

แตส่ทีีค่ณุเลอืกจะแสดงในทีอ่ืน่ๆ ดว้ย เชน่ ชดุทางลดัและหนา้จอการลงชือ่เขา้ใช ้ 

 รูปภาพประจ าตวั แตะหรอืคลกิ รูปภาพประจ าตวั แลว้เลอืก เรยีกด ูเพือ่เลอืกภาพทีม่อียู่หรอื กลอ้ง 

เพือ่ถา่ยรูปภาพประจ าตวัใหม ่ 

ก าหนดหนา้จอเริม่เอง 

หนา้จอเริม่ประกอบดว้ยไทลท์ีเ่รยีงกนัเป็นกลุม่ ไทล ์คอื 

แอปหรอืเนือ้หา (เชน่ เว็บไซต ์ผูต้ดิตอ่ หรอืโฟลเดอร)์  

ทีค่ณุสามารถเปิดขึน้ไดจ้ากหนา้จอเริม่  

คณุสามารถก าหนดหนา้จอเริม่เองไดต้ามตอ้งการ 

และวางแอป ผูค้น 

และเว็บไซตโ์ปรดไดท้ีด่า้นหนา้และตรงกลาง 

ตอ่ไปนีเ้ป็นตัวเลอืกบางตัวทีค่ณุสามารถลองได ้

สรา้งไทลส์ าหรับผูค้นและสถานทีโ่ปรด 

หากคณุมเีว็บไซตท์ีเ่ยีย่มชมทกุวนัหรอืผูค้นทีค่ณุสนทนาดว้ยตลอดเวลา 

คณุสามารถสรา้งไทลส์ าหรับสิง่เหลา่นีไ้ดบ้นหนา้จอเริม่เพือ่ใหค้ณุสามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

เมือ่คณุพบเว็บไซต ์ผูต้ดิตอ่ หรอืโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการเพิม่ไปยังหนา้จอเริม่ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

 วธิปีกัหมุดเว็บไซตห์รอืผูต้ดิตอ่ เปิดเว็บเพจใน Internet Explorer หรอืผูต้ดิตอ่ในแอปผูค้น 

จากนัน้ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะหรอืคลกิ ปกัหมุดทีห่นา้จอเร ิม่ 

 วธิปีกัหมุดโฟลเดอร ์เปิด File Explorer คลกิขวาทีโ่ฟลเดอรห์รอืกดคา้งไวจ้นกวา่กลอ่งจะปรากฏขึน้ 

แลว้แตะหรอืคลกิ ปกัหมุดทีห่นา้จอเร ิม่ 
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จัดเรยีงใหม ่ปรับขนาด ถอนหมดุ และจัดกลุม่ไทล ์

คณุสามารถปรับขนาดและจัดเรยีงไทลใ์หม ่ถอนหมดุไทลท์ีค่ณุไมใ่ช ้และสรา้งกลุม่ของไทล ์

หากตอ้งการดวูธิที าสิง่เหลา่นี้ทัง้หมด โปรดชมวดิโีอ การจัดเรยีงไทลใ์หมบ่นหนา้จอเริม่ ที ่Windows.com 

จัดเรยีงไทลใ์หม ่

คณุสามารถจัดเรยีงไทลไ์ดต้ามตอ้งการ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

 หากตอ้งการยา้ยไทล ์ใหล้ากไทลข์ึน้หรอืลง แลว้ลากไปยังต าแหน่งทีค่ณุตอ้งการ  

ปรับขนาดไทล ์

หากไทลม์ขีนาดไมพ่อดกีับต าแหน่งทีค่ณุตอ้งการ โดยปกตคิณุสามารถขยายหรอืลดขนาดไทลไ์ด ้ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

 ปัดนิว้ลงบนไทล ์(หรอืคลกิขวา) แลว้แตะหรอืคลกิ ใหญข่ึน้ หรอื เล็กลง (บางไทลอ์าจปรับขนาดไม่ได)้  

ถอนหมดุไทล ์

หากมไีทลท์ีค่ณุไมใ่ช ้คณุสามารถถอนหมดุได ้ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้

 ปัดนิว้ลงบนไทล ์(หรอืคลกิขวา) แลว้แตะหรอืคลกิ 

ถอนหมุดจากหนา้จอเร ิม่ 

จัดกลุม่ไทล ์

คณุสามารถรวมไทลท์ีค่ลา้ยกนัไวเ้ป็นกลุม่และตัง้ชือ่ ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถสรา้งกลุม่ "เว็บไซต"์ 

ส าหรับเว็บไซตท์ัง้หมดทีค่ณุปักหมดุไวท้ีห่นา้จอเริม่ ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิตีัง้ชือ่กลุม่ของไทล ์

1. จบีนิว้เขา้หากนับนหนา้จอเริม่เพือ่ยอ่ แลว้ดไูทลท์ัง้หมด (หากคณุใชเ้มาส ์ใหค้ลกิปุ่ มย่อ/ขยาย  ทีม่มุขวาลา่ง)  

2. ปัดนิว้ลงหรอืคลกิขวาทีก่ลุม่ไทลท์ีค่ณุตอ้งการตัง้ชือ่ แลว้แตะหรอืคลกิ ต ัง้ชือ่กลุม่ 

ปักหมดุหรอืถอนหมดุแอป 

บางแอปทีต่ดิตัง้บน Surface ของคณุอาจไมถ่กูปักหมดุทีห่นา้จอเริม่ อย่างไรก็ตาม คณุสามารถเปลีย่นแปลงไดห้ากตอ้งการ 

ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้ 

 จากหนา้จอเริม่ ใหเ้ปิดทางลัดการคน้หา ปัดนิว้ลงบนแอป (หรอืคลกิขวา) เพือ่เลอืกแอปดงักลา่ว แลว้แตะหรอืคลกิ  

ปกัหมุดทีห่นา้จอเร ิม่ หากแอปอยู่ทีห่นา้จอเริม่แลว้ คณุจะเห็น ถอนหมดุจากหนา้จอเริม่  

o หากคณุถอนหมดุแอป แอปนัน้จะยังคงตดิตัง้อยูแ่ละสามารถคน้หาไดโ้ดยใชก้ารคน้หา 

o หากตอ้งการถอนการตดิตัง้แอป โปรดดทูี ่ถอนการตดิตัง้แอป ในคูม่อืนี ้ 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/rearrange-tiles-start
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ปิดไทลร์ายงานสด 

ไทลร์ายงานสดแสดงขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนบ์นไทล ์ตวัอย่างเชน่ ไทลป์ฏทินิแสดงการนัดหมายครัง้ถัดไปใหค้ณุทราบ 

อยา่งไรก็ตาม คณุสามารถปิดไทลร์ายงานสดไดห้ากตอ้งการ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

 ปัดนิว้ลงบนไทลร์ายงานสด (หรอืคลกิขวา) แลว้แตะหรอืคลกิ ปิดไทลร์ายงานสด 

 

การตัง้คา่เดสกท็์อป 

เมือ่คณุเปิดทางลัดการตัง้คา่จากเดสกท็์อป ตวัเลอืกตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้ 

ทีม่มุขวาบน 

 แผงควบคมุ เปิดแผงควบคมุ ซึง่คณุสามารถใชเ้พือ่เปลีย่นการ 

ตัง้คา่ Windows 

การตัง้คา่เหลา่นี้สว่นใหญม่อียู่ในการตัง้คา่พซีแีบบใหมเ่ชน่กัน 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดใ้นหัวขอ้ เปลีย่นการตัง้คา่ของคณุ 

 การต ัง้คา่สว่นบุคคล 

เปิดสว่นการตัง้คา่สว่นบคุคลของแผงควบคมุ 

ทีน่ีค่ณุสามารถเปลีย่นพืน้หลงัของเดสกท็์อป ส ีเสยีง 

และตัวรักษาหนา้จอได ้ 

 ขอ้มูลพซี ีเปิดสว่นระบบของแผงควบคมุ 

 วธิใีช ้เปิดหัวขอ้วธิใีชแ้ละบรกิารชว่ยเหลอืของ Windows 

ชดุรปูแบบและพืน้หลังของเดสกท็์อป 

คณุสามารถเปลีย่นพืน้หลงัของเดสกท็์อป ส ีและเสยีง ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดทางลดัการคน้หา ใหพ้มิพ ์การต ัง้คา่สว่นบุคคล แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

2. แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่สว่นบุคคล 

3. เลอืกชดุรูปแบบหรอืเปลีย่นพืน้หลงัของเดสกท็์อป ส ีและเสยีงทลีะอย่าง 

ปักหมดุหรอืถอนหมดุแอปเดสกท็์อปจากแถบงาน 

คณุสามารถปักหมดุหรอืถอนหมดุแอปเดสกท็์อป (เชน่ Notepad) จากแถบงานบนเดสกท็์อปได ้ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. ไปยังหนา้จอเริม่แลว้พมิพช์ือ่แอปเดสกท็์อปทีค่ณุตอ้งการปักหมดุบนแถบงาน (เชน่ Notepad หรอื Word)  

2. ปัดนิว้ลงบนแอปในผลลพัธก์ารคน้หา 

3. แตะหรอืคลกิ ปักหมุดบนแถบงาน หรอื ถอนหมุดจากแถบงาน 
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แอปเดสกท็์อปดใูหญห่รอืเล็กเกนิไป 

หากแอปเดสกท็์อปดู ใหญห่รอืเล็กกวา่ทีค่ณุตอ้งการ 

คณุสามารถปิดใชง้านการปรับขนาดการแสดงส าหรับแอปเดสกท็์อปหรอืเปลีย่นขนาดของรายการบนเดสกท็์อปได ้ 

วธิกีารแกไ้ขปัญหา 1: ปิดใชง้านการปรับขนาดการแสดงส าหรับแอป 

คณุสามารถปิดใชง้านการปรับขนาดการแสดงส าหรับแอปเดสกท็์อปแตล่ะแอปได ้ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เลอืกไทลส์ าหรับแอปเดสกท็์อปบนหนา้จอเริม่ (ปัดนิว้ลงบนไทลห์รอืคลกิขวา) แลว้แตะหรอืคลกิ 

เปิดต าแหนง่ทีต่ ัง้ไฟล ์เพือ่เปิด File Explorer 

2. ใน File Explorer ใหค้ลกิขวาทีไ่ฟลป์ฏบิตักิาร (.exe) ของแอปหรอืแตะคา้งไวแ้ลว้เลอืก คณุสมบตั ิ

3. เลอืกแท็บ ความเขา้กนัได ้

4. ในสว่นการตัง้คา่ ใหเ้ลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมายปิดใชง้านการปรบัขนาดการแสดงบนการต ัง้คา่ DPI แบบละเอยีด 

แลว้แตะหรอืคลกิ ตกลง 

5. เริม่แอปแลว้ดวูา่วธินีี้ไดผ้ลหรอืไม ่ 

หากวธินีี้ไมไ่ดผ้ล คณุอาจลองลดขนาดของรายการบนเดสกท็์อปดว้ยขัน้ตอนตอ่ไปนี้ 

วธิกีารแกไ้ขปัญหา 2: เพิม่ขนาดของรายการบนเดสกท็์อป 

1. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์สรา้งขอ้ความ ในกลอ่งคน้หา  

2. แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ แลว้เลอืก ขยายและลดขอ้ความและรายการอืน่ๆ จากผลลพัธก์ารคน้หา 

3. เลอืก ปานกลาง - 125% แลว้แตะหรอืคลกิ น าไปใช ้

4. เลอืก ลงชือ่ออกเดีย๋วนี ้หรอื ลงชือ่ออกภายหลงั เพือ่ใชง้านการตัง้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลง  

5. ลงชือ่เขา้ใช ้Surface และลองเปิดแอปอกีครัง้ 

หากวธินีี้ไมไ่ดผ้ล ใหท้ าตามขัน้ตอนขา้งตน้อกีครัง้ แลว้เลอืก เล็กลง (100%) ในขัน้ตอนที ่3  

ซงิคก์ารตัง้คา่ของคณุ 

เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบัญช ีMicrosoft แลว้ Surface จะเชือ่มตอ่กับระบบคลาวด ์ในกรณีนี ้

การตัง้คา่และการก าหนดลักษณะสว่นบคุคลตา่งๆ ของคณุจะถกูเก็บไวบ้นเซริฟ์เวอร ์Microsoft แบบออนไลน ์

และซงิคก์ับพซีทีีท่ างานดว้ย Windows 8 หรอื Windows RT ใดๆ ทีค่ณุลงชือ่เขา้ใช ้ตวัอย่างเชน่  

 ส ีชดุรูปแบบ การก าหนดลักษณะของภาษา ประวตัขิองเบราวเ์ซอรแ์ละรายการโปรด และการตัง้คา่ Windows Store  

ทีค่ณุเลอืกจะถกูซงิคร์ะหวา่งพซี ี

 คณุสามารถเขา้ถงึและแบง่ปันภาพถา่ย เอกสาร และไฟลอ์ืน่ๆ ของคณุบน SkyDrive, Facebook, Flickr และบรกิารอืน่ๆ 

ไดโ้ดยไมต่อ้งลงชือ่เขา้ใชใ้นแตล่ะบรกิาร 
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เลอืกการตัง้คา่ทีจ่ะซงิค ์

หากคณุตอ้งการรักษาความเป็นสว่นตัวมากยิง่ขึน้ส าหรับการตัง้คา่สว่นบคุคลบางอย่าง 

คณุสามารถปิดการซงิคส์ าหรับการตัง้คา่เฉพาะหรอืปิดการซงิคท์ัง้หมดก็ได ้วธิเีลอืกการตัง้คา่ทีจ่ะซงิคก์บัพซีตีา่งๆ 

1. ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีMicrosoft ของคณุ ตรวจสอบวา่คณุมบีญัช ีMicrosoft อยูแ่ลว้หรอืไมห่รอืสรา้งบัญชใีหมไ่ดท้ี ่

ฉันจะมบีญัช ีMicrosoft ไดอ้ย่างไร? ที ่Windows.com 

2. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

3. แตะหรอืคลกิ ซงิคก์ารต ัง้คา่ของคณุ 

4. ภายใต ้การตัง้คา่ทีจ่ะซงิค ์ใหเ้ปิดการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการซงิค ์ 

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในการตดัสนิใจวา่จะซงิคก์ารตัง้คา่ใดบา้ง โปรดดทูี ่

ฉันควรซงิคก์ารตัง้คา่ระหวา่งพซีแีละอปุกรณ์หรอืไม ่ที ่Windows.com  

การแจง้เตอืน 

คณุสามารถเห็นไดห้ลายวธิวีา่เมือ่ใดคณุมอีเีมล ขอ้ความ เหตกุารณ์ปฏทินิ การปรับปรุงสถานะ และทวตีใหม ่

การแจง้เตอืนจะปรากฏทีม่มุขวาบน การปรับปรุงสถานะโดยรวมและสถานะโดยละเอยีดจะปรากฏบนหนา้จอเมือ่ล็อก 

และการปรับปรุงไทลจ์ะปรากฏบนหนา้จอเริม่  

คณุสามารถเลอืกแอปทีจ่ะท างานอยูเ่บือ้งหลงัและแสดงการแจง้เตอืนบนหนา้จอเมือ่ล็อก ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ ปรบัแตง่ แลว้เลอืกแอปทีค่ณุตอ้งการใหป้รากฏบนหนา้จอเมือ่ล็อก 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการแจง้เตอืนไดท้ี ่วธิจีัดการการแจง้ใหท้ราบส าหรับจดหมาย ปฏทินิ บคุคล และการสง่ขอ้ความ ที ่

Windows.com 

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/microsoft-account#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/sync-settings-pcs
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/how-manage-notifications
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เพิม่ภาษา 

คณุสามารถเพิม่ภาษาตา่งๆ 

เพือ่ใหส้ามารถอา่นและพมิพไ์ดห้ลายภาษา 

เมือ่เพิม่ภาษาแลว้ คณุสามารถเลอืกภาษาทีใ่ชแ้สดง 

ซึง่เป็นภาษาทีค่ณุเห็นบอ่ยทีส่ดุใน Windows 

และในแอปของคณุ และคณุสามารถสลบัระหวา่งภาษาตา่งๆ 

ขณะพมิพ ์

 เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิเีพิม่ภาษาและวธิพีมิพภ์าษ

าตา่งๆ ไดท้ี ่ภาษาใน Windows 8 ที ่

Windows.com  

 หากคณุตอ้งการท างานกบัภาษาตา่งๆ ในแอป 

Office โปรดดทูี ่ตวัเลอืกภาษาของ Office 2013  

ที ่Office.com 

 

เชือ่มตอ่อปุกรณ์ 

คณุสามารถเชือ่มตอ่อปุกรณ์ตา่งๆ มากมายกบั Surface โดยใชพ้อรต์ USB และพอรต์ HD วดิโีอเอาตห์รอืโดยใชเ้ทคโนโลย ี

ไรส้าย Bluetooth 

 USB Surface มพีอรต์ USB 3.0 แบบเต็มขนาดอยูท่ีข่อบดา้นซา้ย ใชพ้อรต์นีเ้ชือ่มตอ่เครือ่งพมิพ ์เมาส ์

หรอืฮารด์ไดรฟ์ภายนอก อปุกรณ์บางอยา่งอาจรองรับ USB 3.0 ซึง่เป็นรูปแบบการเชือ่มตอ่ทีส่ามารถท างานไดส้งูสดุ 10 

เทา่ของ USB 2.0 

 Bluetooth คณุสามารถใชอ้ปุกรณ์ทีเ่ปิดใชง้าน Bluetooth เชน่ โทรศพัท ์ชดุหฟัูง เมาส ์และคยีบ์อรด์  

 Mini DisplayPort ใชพ้อรต์นี้เชือ่มตอ่ Surface กบัโทรทัศน์ จอภาพ หรอืโปรเจคเตอร์ 2 

2อะแดปเตอรแ์ละสายเคเบลิแยกจ าหนา่ยตา่งหาก 

หมายเหตุ Surface Pro สามารถท างานร่วมกบัอปุกรณ์ทีผ่า่นการรับรองใหใ้ชง้านกับ Windows 8 

โปรดดขูอ้มลูเพิม่เิติมิทีห่ัวขอ้ ความเขา้กนัไดข้องอปุกรณ์ ในคูม่อืนี ้ 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/language#1TC=t1
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=259794
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การพมิพ ์

ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ทีค่ณุจ าเป็นตอ้งทราบเกีย่วกบัการพมิพจ์าก Surface 

ตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์ 

 เครือ่งพมิพเ์ฉพาะที ่เสยีบสายเคเบลิ USB จากเครือ่งพมิพข์องคณุเขา้กบัพอรต์ USB บน Surface  

 เครือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ยหรอืเครือ่งพมิพไ์รส้าย หากเครือ่งพมิพข์องคณุเป็นเครือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ยหรอืแบบ 

ไรส้ายทีอ่ยู่บนเครอืขา่ยของคณุอยูแ่ลว้ ใหด้วูา่ตดิตัง้เครือ่งพมิพแ์ลว้หรอืยัง (ขา้มไปยังสว่นถัดไป)  

หากคณุมเีครือ่งพมิพแ์บบไรส้ายเครือ่งใหมท่ีย่ังไมไ่ดเ้พิม่เขา้ไปบนเครอืขา่ยของคณุ 

โปรดดวูธิใีชท้ีม่ากบัเครือ่งพมิพส์ าหรับค าแนะน าในการเพิม่เครือ่งพมิพ ์

 เครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่กบัพซีเีครือ่งอืน่ หากมบีคุคลในบา้นของคณุตดิตัง้เครือ่งพมิพเ์อาไวแ้ลว้ คณุสามารถเขา้ร่วม 

โฮมกรุ๊ปและพมิพไ์ปยังเครือ่งพมิพน์ีไ้ด ้(พซีทีีเ่ครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่ตอ้งเปิดอยูแ่ละเครือ่งพมิพต์อ้งเขา้กนัได ้

กบั Windows 8) 

ดวูา่ตดิตัง้เครือ่งพมิพข์องคณุแลว้หรอืยัง  

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ อุปกรณ ์(ทางดา้นซา้ย) 

3. คน้หาเครือ่งพมิพข์องคณุในรายการอปุกรณ์  

 หากมเีครือ่งพมิพข์องคณุอยูใ่นรายการ แสดงวา่คณุพรอ้มพมิพง์านไดท้นัท ี(ดทูีห่ัวขอ้ถัดไป) 

 หากไมม่เีครือ่งพมิพข์องคณุในรายการ ใหแ้ตะหรอืคลกิ เพิม่อุปกรณ ์

แลว้เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุเพือ่ท าการตดิตัง้ หาก Windows ไมพ่บเครือ่งพมิพข์องคณุ โปรดดทูี ่เหตใุด 

Windows ไมพ่บอปุกรณ์ของฉัน? ที ่Windows.com หรอืลองเพิม่เครือ่งพมิพโ์ดยใชข้ัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 

1. เปิดทางลดัการคน้หา ใหพ้มิพ ์อุปกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์ในกลอ่งคน้หา 

2. แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ อุปกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์จากผลลพัธก์ารคน้หา  

3. แตะหรอืคลกิ เพิม่เครือ่งพมิพ ์(ตลอดแนวดา้นบน) แลว้ท าตามค าแนะน าบนหนา้จอ  

ลองพมิพอ์ะไรก็ได ้

วธิพีมิพจ์ากแอปจาก Windows Store  

1. เปิดสิง่ทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ตวัอยา่งเชน่ เปิดเว็บเพจใน Internet Explorer หรอือเีมลจากแอปอเีมล  

2. ปัดนิว้เขา้มาจากดา้นขวา แลว้แตะ อุปกรณ์ 

3. แตะหรอืคลกิเครือ่งพมิพข์องคณุจากรายการ หากเครือ่งพมิพข์องคณุไมอ่ยูใ่นรายการ อาจเป็นเพราะวา่แอปนัน้ 

ไมส่นับสนุนการพมิพ ์หรอืคณุยังไมไ่ดเ้พิม่เครือ่งพมิพ ์ 

4. เลอืกตวัเลอืกการพมิพ ์แลว้แตะหรอืคลกิ พมิพ ์

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
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วธิพีมิพจ์ากแอปเดสกท็์อป (เชน่ Notepad หรอืแอป Office)  

 คน้หาค าสัง่ พมิพ ์ในแอปหรอืกด Ctrl+P 

เคล็ดลบั   

 เรยีนรูว้ธิตีัง้คา่เครือ่งพมิพเ์ริม่ตน้ของคณุไดท้ี ่ตัง้คา่หรอืเปลีย่นเครือ่งพมิพเ์ริม่ตน้ของคณุ ที ่Windows.com 

 เรยีนรูว้ธิจีับภาพหนา้จอ (Print Screen) ไดท้ีห่ัวขอ้ บนัทกึภาพหนา้จอ ในคูม่อืนี้ 

พมิพไ์มไ่ดใ้ชไ่หม? 

หากคณุมปัีญหาในการพมิพ ์โปรดดทูี ่วธิแีกไ้ขปัญหาเกีย่วกับเครือ่งพมิพ ์ที ่Windows.com 

การดาวนโ์หลดและตดิตัง้โปรแกรมควบคมุเวอรช์นัลา่สดุส าหรับเครือ่งพมิพส์ามารถแกไ้ขปัญหาได ้ 

ความเขา้กนัไดข้องเครือ่งพมิพ ์

Surface Pro สามารถท างานร่วมกบัเครือ่งพมิพท์ีผ่า่นการรับรองใหใ้ชง้านกับ Windows 8 โดย Windows Update 

จะตดิตัง้การปรับปรุงโปรแกรมควบคมุทีส่ าคัญโดยอตัโนมัตทิันททีีม่ใีห ้

คณุสามารถดาวนโ์หลดและปรับปรุงโปรแกรมควบคมุไดจ้ากเว็บไซตผ์ูผ้ลติเครือ่งพมิพ ์ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหัวขอ้นีไ้ดท้ี ่

ปรับปรุงโปรแกรมควบคมุ ที ่Windows.com หากตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณ์ใดเขา้กนัไดก้ับ Windows 8 โปรดดทูี ่

ศนูยต์รวจสอบความเขา้กนัไดข้อง Windows 

เพิม่ ด ูและจัดการอปุกรณ์และเครือ่งพมิพข์องคณุ 

คณุสามารถเพิม่อปุกรณ์ไปยัง Surface โดยใชก้ารตัง้คา่พซีหีรอืแผงควบคมุ 

เพิม่อปุกรณ์โดยใชก้ารตัง้คา่พซี ี

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ อุปกรณ ์แลว้แตะหรอืคลกิ เพิม่อุปกรณ์ 

เพิม่อปุกรณ์โดยใชแ้ผงควบคมุ 

1. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์อุปกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์ในกลอ่งคน้หา 

2. แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ อุปกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์จากผลลพัธก์ารคน้หา  

3. แตะหรอืคลกิ เพิม่เครือ่งพมิพ ์หรอื เพิม่อุปกรณ ์แลว้ท าตามค าแนะน าบนหนา้จอ  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/set-change-your-default-printer
http://windows.microsoft.com/th-th/windows/printer-problems-in-windows-help#fix-printer-problem&fix-printer-problems
http://windows.microsoft.com/th-th/windows/printer-problems-in-windows-help#fix-printer-problems=windows-8&v1h=win8tab4&v2h=win7tab1&v3h=winvistatab1&v4h=winxptab1
http://www.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/win8/CompatCenter/Home?Language=en-US
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เพิม่อปุกรณ์ Bluetooth 

ตอ่ไปนีเ้ป็นขัน้ตอนในการเพิม่อปุกรณ์ Bluetooth 

ขัน้ตอนที ่1: ตรวจสอบวา่อปุกรณ์ Bluetooth เปิดอยูแ่ละสามารถคน้พบได ้

เปิดอปุกรณ์แลว้ท าใหอ้ปุกรณ์สามารถคน้พบได ้หากตอ้งการเรยีนรูว้ธิที าใหอ้ปุกรณ์สามารถคน้พบได ้

โปรดตรวจสอบขอ้มลูทีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์ Bluetooth ของคณุหรอืไปทีเ่ว็บไซตข์องผูผ้ลติ  

ขัน้ตอนที ่2: ตรวจสอบวา่ Bluetooth เปิดอยู ่

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ ไรส้าย 

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Bluetooth เปิดอยู่  

ขัน้ตอนที ่3: เพิม่อปุกรณ์ Bluetooth 

1. ในการตัง้คา่พซี ีใหแ้ตะหรอืคลกิ อุปกรณ์ 

2. แตะหรอืคลกิ เพิม่อุปกรณ์ 

3. เลอืกอปุกรณ์ Bluetooth ของคณุจากรายการอปุกรณ์ไรส้าย  

4. หากอปุกรณ์เสรมิจ าเป็นตอ้งใชร้หัสผา่น (บางครัง้เรยีกวา่รหัสการจับคู)่ คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หใ้สร่หัส 

หากคณุไมท่ราบรหัสผา่น โปรดตรวจสอบขอ้มลูทีม่าพรอ้มกับอปุกรณ์ของคณุหรอืไปทีเ่ว็บไซตข์องผูผ้ลติ  

เคล็ดลบั 

 เมือ่เชือ่มตอ่โทรศพัท ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ลดล็อกโทรศัพทข์องคณุแลว้ และเครือ่งแสดงหนา้จอการตัง้คา่ 

Bluetooth อยู ่ 

 หากคณุเพิม่คยีบ์อรด์ Bluetooth คณุสามารถปิดใชง้าน Touch Cover หรอื Type Cover 

ไดโ้ดยพับไปดา้นหลงัหรอืถอดออก  

 หากคณุมปัีญหาในการเพิม่อปุกรณ์ โปรดดทูีห่ัวขอ้ตอ่ไปนี้ที ่Windows.com 

o เหตใุด Windows จงึไมพ่บอปุกรณ์ของฉัน? 

o สิง่ทีต่อ้งท าเมือ่อปุกรณ์ไดรั้บการตดิตัง้อยา่งไมถ่กูตอ้ง? 

จัดการอปุกรณ์ของคณุ  

อปุกรณ์และเครือ่งพมิพใ์นแผงควบคมุเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจัดการอปุกรณ์ เปลีย่นการตัง้คา่ และแกไ้ขปัญหาได ้ตวัอย่างเชน่  

คณุสามารถตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์ริม่ตน้หรอืเปลีย่นการตัง้คา่ส าหรับเมาสไ์รส้าย  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/what-device-isnt-installed-properly
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/install-view-manage-devices-printers
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วธิตีอ้งการเปิดอปุกรณ์และเครือ่งพมิพ์ 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหพ้มิพ ์อุปกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์

2. แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ อุปกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์ในผลลพัธก์ารคน้หา  

เคล็ดลบั 

 คณุสามารถสลับระหวา่งอปุกรณ์เสยีงตา่งๆ เชน่ ล าโพงและหูฟังไดใ้นแผงควบคมุ หากตอ้งการท าเชน่นี ้

ใหเ้ปิดทางลดัการคน้หา แลว้แตะ การต ัง้คา่ จากนัน้พมิพ ์จดัการอุปกรณเ์สยีง 

 

การแกไ้ขปญัหา 

 หากคณุมปัีญหาในการเพิม่อปุกรณ์ โปรดดทูีห่ัวขอ้ตอ่ไปนี้ที ่Windows.com 

o เหตใุด Windows จงึไมพ่บอปุกรณ์ของฉัน? 

o สิง่ทีต่อ้งท าเมือ่อปุกรณ์ไดรั้บการตดิตัง้อยา่งไมถ่กูตอ้ง? 

 หากคณุเห็นไอคอนค าเตอืนสเีหลอืงถัดจากอปุกรณ์ ใหแ้ตะอปุกรณ์คา้งไวจ้นกวา่กลอ่งจะปรากฏขึน้ (หรอืคลกิขวา) 

แลว้เลอืก แกไ้ขปญัหา 

ความเขา้กันไดข้องอปุกรณ์ 

Surface Pro สามารถท างานร่วมกบัอปุกรณ์ทีผ่า่นการรับรองใหใ้ชง้านกบั Windows 8 อปุกรณ์เหลา่นีจ้ะมโีลโก ้certified for 

Windows 8 ก ากบัอยู ่หากตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณ์ใดเขา้กนัไดก้ับ Windows 8 โปรดออนไลนไ์ปที ่

ศนูยต์รวจสอบความเขา้กนัไดข้อง Windows 

เชือ่มตอ่ Surface กับโทรทัศน ์จอภาพ หรอืโปรเจคเตอร ์

คณุสามารถท าใหว้ดิโีอมขีนาดใหญข่ึน้และเสยีงดงัขึน้โดยเชือ่มตอ่ Surface ของคณุเขา้กับโทรทศัน ์จอภาพ หรอืโปรเจคเตอร ์

ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถเชือ่มตอ่ Surface เขา้กบั HDTV 

แลว้ชมภาพยนตรบ์นหนา้จอขนาดใหญห่รอืเชือ่มตอ่กบัโปรเจคเตอรส์ าหรับงานน าเสนอ  

หากตอ้งการเชือ่มตอ่ Surface เขา้กบัหนา้จออืน่ คณุจะตอ้งใชอ้ะแดปเตอร ์(แยกจ าหน่ายตา่งหาก) และสายเคเบลิ VGA หรอื 

HDMI ทีเ่ขา้กนัได ้ตอ่ไปนีเ้ป็นอะแดปเตอรแ์บบตา่งๆ 

  
อะแดปเตอร ์HD Digital AV ส าหรบั Surface อะแดปเตอร ์VGA ส าหรบั Surface 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/what-device-isnt-installed-properly
http://www.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/win8/CompatCenter/Home
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ฉันตอ้งใชอ้ะแดปเตอรแ์บบใด? 

หากตอ้งการตรวจสอบวา่คณุตอ้งใชอ้ะแดปเตอรแ์บบใด ใหด้พูอรต์วดิโีอบนโทรทศัน ์จอแสดงผล หรอืโปรเจคเตอรข์องคณุ  

 HDTV เพือ่คณุภาพการแสดงผลระดับ HD ใหเ้สยีบอะแดปเตอร ์HD Digital AV ส าหรับ Surface เขา้กบัพอรต์ HDMI 

บน HDTV ของคณุ  

 โปรเจคเตอรห์รอืจอภาพ ตรวจสอบโปรเจคเตอรห์รอืจอภาพของคณุวา่มพีอรต์ HDMI หรอืไม ่หากคณุไมเ่ห็นพอรต์ 

คณุสามารถใชอ้ะแดปเตอร ์VGA ส าหรับ Surface ตอ่กับพอรต์ VGA บนโปรเจคเตอรห์รอืจอภาพของคณุ อะแดปเตอร ์

VGA ใชส้ าหรับวดิโีอเทา่นัน้ ไมใ่ชส่ าหรับเสยีง 

อะแดปเตอรว์ดิโีอส าหรับ Surface พรอ้มจ าหน่ายออนไลนใ์นสว่น อปุกรณ์เสรมิ ที ่Surface.com  

เช ือ่มตอ่กบัโทรทัศน ์จอภาพ หรอืโปรเจคเตอร ์

1. เสยีบสายเคเบลิ VGA หรอื HDMI เขา้กับพอรต์ HDMI หรอื 

VGA บนโทรทศัน ์จอภาพ หรอืโปรเจคเตอร์ 

2. เสยีบปลายอกีดา้นหนึง่ของสายเคเบลิเขา้กับอะแดปเตอรส์ าหรับ 

Surface 

3. ถอดฝาปิดออกจากปลายสายเคเบลิอะแดปเตอรส์ าหรับ Surface 

4. เสยีบอะแดปเตอรเ์ขา้ไปยัง Mini DisplayPort บน Surface 

ของคณุ (ดา้นขวาลา่ง) 

หมายเหตุ หากไมม่ภีาพปรากฏบนจอแสดงผลภายนอก ใหถ้อดอะแดปเตอรอ์อก หมนุ 180 องศา แลว้เสยีบเขา้กับ Surface  

อกีครัง้ 

ตัง้คา่หนา้จอของคณุ 

เมือ่คณุตอ่จอแสดงผลแลว้ คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกการแสดงผลได ้ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดทางลดัอปุกรณ์ (ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ อุปกรณ์) 

2. แตะหรอืคลกิ หนา้จอทีส่อง จากนัน้เลอืกตวัเลอืกอยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 แสดงซ า้ คณุจะเห็นสิง่เดยีวกันบนทัง้สองหนา้จอ 

 ขยาย หนา้จอของคณุจะขยายครอบคลมุสองจอภาพ คณุสามารถลากและยา้ยสิง่ตา่งๆ ระหวา่งจอภาพทัง้สองได ้

 หนา้จอทีส่องเทา่น ัน้ คณุจะเห็นขอ้มลูทัง้หมดบนหนา้จอทีต่อ่ไว ้สว่น Surface จะไมแ่สดงขอ้มลูอะไร  

หลงัจากเชือ่มตอ่หนา้จอทีส่องแลว้ คณุอาจตอ้งการเปลีย่นขนาดของรายการบนเดสกท็์อป ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวธิเีปลีย่นขนาดไดท้ี ่

แอปเดสกท็์อปดใูหญห่รอืเล็กเกนิไป ในคูม่อืนี้ 

ใชจ้อภาพหลายจอ 

การเชือ่มตอ่จอภาพอืน่เขา้กบั Surface ชว่ยใหส้ามารถท างานหลายอยา่งไดพ้รอ้มกนั คณุสามารถใชจ้อภาพหนึง่เพือ่ท างาน 

(แอป Office) และอกีจอหนึง่เพือ่ความบนัเทงิ (แชทกับเพือ่น อปัเดตเครอืขา่ยสงัคม หรอืฟังเพลง) เมือ่ตอ่จอภาพแลว้  

http://www.microsoft.com/Surface/th-th/accessories/home
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คณุสามารถใชก้ารกดแป้นพมิพพ์รอ้มกนัอยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี ้(บน Touch Cover หรอื Type Cover) 

เพือ่ยา้ยแอปไปยังหนา้จอทีส่องได ้

กดแป้นนี ้ เพือ่ท าสิง่นี ้

แป้นโลโก ้Windows  +PgUp  

-หรอื- 

แป้นโลโก ้Windows  +PgDn 

ยา้ยแอปจาก Windows Store ไปยังจอภาพอืน่ 

แป้นโลโก ้Windows  +ลกูศรขวา  

-หรอื- 

แป้นโลโก ้Windows  +ลกูศรซา้ย 

ยา้ยแอปเดสกท็์อป (เชน่ Word) ไปยังจอภาพอืน่ 

 

หมายเหตุ 

 เปิดแอปเดสกท็์อป (เชน่ แอป Office) บนทัง้สองจอภาพ หรอืเปิดแอปจาก Windows Store 

บนจอหนึง่และแอปเดสกท็์อปบนอกีจอหนึง่  

 เมือ่คณุเปิดหนา้จอเริม่หรอืชดุทางลัดบนจอภาพ แอปทัง้หมดจาก Store จะยา้ยไปยังจอภาพเดยีวกนัดว้ย 

 คณุสามารถเลือ่นเมาสไ์ปทีท่ัง้สีม่มุของหนา้จอเพือ่เปิดชดุทางลดัและแอปทีเ่พิง่ใชง้าน หากตอ้งการเปิดชดุทางลดั 

บนหนา้จอทีส่อง ใหเ้ลือ่นตัวชีเ้มาสไ์ปยังหนา้จอทีส่อง 

 คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะแสดงแถบงานบนจอแสดงภาพทัง้หมดหรอืไมแ่ละเลอืกวธิจีัดเรยีงปุ่ มตา่งๆ บนแถบงาน 

ตามตอ้งการ ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่เปลีย่นการตัง้คา่แถบงานส าหรับจอแสดงผลหลายจอ ที ่Windows.com  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/use-the-taskbar#section_7
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ทีเ่ก็บขอ้มลู ไฟล ์และการส ารองขอ้มลู 

Surface Pro มฮีารด์ไดรฟ์ใหเ้ลอืกสองขนาด 64 GB และ 128 GB 3 

3 ซอฟตแ์วรร์ะบบใชเ้นือ้ทีเ่ก็บขอ้มลูมากพอสมควร พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูของคณุจะลดลง โปรดดทูี ่surface.com/storage 1 GB = 1 พนัลา้นไบต ์

ฉันมพีืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูในเครือ่งเทา่ใด? 

วธิดีวูา่พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูเหลอือยู่เทา่ใด 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ ท ัว่ไป 

3. เลือ่นลงไปที ่พืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลทีม่ ีเพือ่ดพูืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลทีเ่หลอือยู ่คณุสามารถแตะหรอืคลกิ ดขูนาดแอป 

เพือ่ดวูา่แอปแตล่ะใชพ้ืน้ทีเ่ทา่ใด 

หมายเหต ุซอฟตแ์วรแ์ละแอปทีต่ดิตัง้ไวล้ว่งหนา้จะใชพ้ืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูมากพอสมควร หากตอ้งการทราบพืน้ทีท่ีใ่ช ้โปรดดทูี ่

ค าถามทีถ่ามบอ่ยเกีย่วกับพืน้ทีด่สิกข์อง Surface ที ่Surface.com 

ตัวเลอืกทีเ่ก็บขอ้มลูส าหรับ Surface 

นอกจากทีเ่ก็บขอ้มลูภายในเครือ่งแลว้ ตอ่ไปนีเ้ป็นตัวเลอืกทีเ่ก็บขอ้มลูบางสว่น  

 ทีเ่ก็บขอ้มลูแบบถอดได ้เชน่ USB แฟลชไดรฟ์หรอืการด์หน่วยความจ า microSD 

 ทีเ่ก็บขอ้มลูบนระบบคลาวด ์(SkyDrive) สงูสดุ 7 GB ฟร ี

 คอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่บนเครอืขา่ยของคณุ คณุสามารถเปิดและบนัทกึไฟลไ์ปยังคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ๆ 

บนเครอืขา่ยของคณุ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีห่ัวขอ้ คน้หารายการทีใ่ชร้่วมกนับนคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ๆ ในคูม่อืนี ้ 

ตัวเลอืกทีเ่ก็บขอ้มลูแบบถอดได ้

คณุสามารถใชท้ีเ่ก็บขอ้มูล USB หรอืการด์หน่วยความจ า microSD ส าหรับเอกสาร เพลง วดิโีอ และรูปภาพของคณุ  

http://www.microsoft.com/Surface/th-th/support/surface-with-windows-rt/files-folders-and-online-storage/surface-disk-space-FAQ
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USB แฟลชไดรฟ์หรอืฮารด์ไดรฟ์ 

คณุสามารถเสยีบ USB แฟลชไดรฟ์หรอือปุกรณ์ทีเ่ก็บขอ้มลูภายนอกเขา้กบัพอรต์ USB บน Surface 

วธิเีปิดไฟลจ์าก USB แฟลชไดรฟ์หรอืฮารด์ไดรฟ์ภายนอก  

1. เสยีบ USB แฟลชไดรฟ์หรอืฮารด์ไดรฟ์เขา้กบัพอรต์ USB บน Surface ของคณุ (ทางขอบขวา)  

2. แตะหรอืคลกิการแจง้เตอืนทีป่รากฏขึน้ทีม่มุขวาบนของหนา้จอ  

3. แตะหรอืคลกิ เปิดโฟลเดอรเ์พือ่ดไูฟล ์File Explorer จะเปิดขึน้เพือ่แสดงไฟลท์ีอ่ยูใ่น USB แฟลชไดรฟ์หรอื 

ฮารด์ไดรฟ์ของคณุ  

File Explorer (เดมิเรยีกวา่ Windows Explorer) เป็นแอปทีค่ณุสามารถใชเ้พือ่เรยีกด ูคัดลอก และยา้ยไฟลบ์น Surface ของคณุ 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ว่น ไฟลแ์ละโฟลเดอร ์ในคูม่อืนี ้ 

การด์หน่วยความจ า microSD 

ชอ่งเสยีบการด์ microSD ชว่ยใหค้ณุเพิม่ทีเ่ก็บขอ้มลูส าหรับ Surface  

คณุสามารถใชก้ารด์ microSD, microSDHC หรอื microSDXC  

กางขาตัง้ออกเพือ่เขา้ถงึตัวอา่นการด์ 

SkyDrive: ทีเ่ก็บขอ้มลูบนระบบคลาวด ์ 

เก็บเอกสาร เพลง วดิโีอ และรูปภาพของคณุในระบบคลาวดด์ว้ย SkyDrive 

Surface มแีอป SkyDrive ทีค่ณุสามารถใชเ้พือ่อปัโหลดและเปิดไฟลบ์น 

SkyDrive ของคณุ บญัช ีMicrosoft ของคณุมพีืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลใหฟ้ร ี7 GB  

บน SkyDrive  

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั SkyDrive ไดท้ีส่ว่น SkyDrive ในคูม่อืนี ้

ไฟลแ์ละโฟลเดอร ์

ใช ้File Explorer (เดมิเรยีกวา่ Windows Explorer) เพือ่ท างานกบัไฟลแ์ละโฟลเดอรบ์น Surface หรอืคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ๆ 

บนเครอืขา่ยของคณุ ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีกดตู าแหน่งบนเครอืขา่ยไดท้ีห่ัวขอ้ 

คน้หารายการทีใ่ชร้่วมกนับนคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ๆ ในคูม่อืนี ้ 
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File Explorer  

ดว้ย File Explorer คณุสามารถท าสิง่ตา่งๆ เชน่ คน้หาไฟล ์สรา้งโฟลเดอร ์และคดัลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปมาได ้ 

วธิเีปิด File Explorer 

 จากหนา้จอเริม่ ใหพ้มิพ ์file explorer แลว้แตะหรอืคลกิ File Explorer จากผลลพัธก์ารคน้หา 

 จากเดสกท็์อป ใหแ้ตะหรอืคลกิไอคอนโฟลเดอรไ์ฟลบ์นแถบงาน 

มอีะไรใหม ่ 

File Explorer มแีถบรบิบิน้ใหมต่ลอดแนวดา้นบน หากตอ้งการขยายแถบรบิบิน้ ใหก้ด ขยายแถบรบิบิน้ ( ) 

ทีม่มุขวาบนของหนา้ตา่ง (หรอืกด Ctrl+F1)  

ใชแ้ถบรบิบิน้ส าหรับงานทัว่ไป เชน่ คดัลอกและยา้ย สรา้งโฟลเดอรใ์หม ่สง่อเีมลและบบีอดัรายการ และเปลีย่นมมุมอง 

แท็บตา่งๆ จะเปลีย่นไปเพือ่แสดงงานเพิม่เตมิทีใ่ชก้บัรายการทีเ่ลอืก ตัวอย่างเชน่ หากคณุเลอืก คอมพวิเตอร ์

ในบานหนา้ตา่งน าทาง แถบรบิบิน้จะแสดงแท็บซึง่จะแตกตา่งออกไปหากคณุเลอืกโฟลเดอรใ์นไลบรารเีพลง  

เคล็ดลบั 

 หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในการใช ้File Explorer โปรดดทูีห่ัวขอ้ วธิที างานกับแฟ้มและโฟลเดอร ์ที ่Windows.com 

 เรยีนรูว้ธิแีบง่ปันไฟลแ์ละโฟลเดอรก์ับผูอ้ ืน่บนเครอืขา่ยของคณุไดท้ี ่แบง่ปันแตล่ะไฟลแ์ละโฟลเดอร ์ในคูม่อืนี้ 

 หากตอ้งการก าหนดแอปหรอืโปรแกรมเริม่ตน้ทีใ่ชเ้มือ่คณุเปิดไฟลช์นดิตา่งๆ โปรดดทูี ่โปรแกรมเริม่ตน้ ในคูม่อืนี้ 

คน้หาไฟลด์ว้ย File Explorer 

คณุสามารถคน้หาไฟลโ์ดยใช ้File Explorer ได ้เรยีนรูว้ธิคีน้หาไฟลไ์ดท้ี ่คน้หาแฟ้มใน File Explorer ที ่Windows.com 

Windows จะท าดชันตี าแหน่งทีต่ัง้ทีถ่กูคน้หาบอ่ยทีส่ดุบนพซีขีองคณุเพือ่ใหก้ารคน้หาเร็วขึน้ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นค าตอบส าหรับค าถามทีถ่ามบอ่ยเกีย่วกบัดชัน ีการท าดัชนแีละการคน้หา: ค าถามทีถ่ามบอ่ย 

คณุยังสามารถคน้หาไฟลไ์ดโ้ดยใชท้างลดัการคน้หา ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีห่ัวขอ้ วธิคีน้หา ในคูม่อืนี้ 

ไลบราร ี

ไลบราร ีคอื คอลเลกชนัทีค่ณุสามารถเขา้ถงึเอกสาร เพลง รูปภาพ และไฟลอ์ืน่ๆ ทัง้หมดของคณุไดใ้นทีเ่ดยีว Windows  

มสีีไ่ลบราร ีไดแ้ก ่เอกสาร เพลง รูปภาพ และวดิโีอ คณุควรวางไฟลข์องคณุในไลบรารทีีส่อดคลอ้งกนั เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไฟล์ 

จะปรากฏในแอปของคณุ ดงันัน้ คณุจงึควรวางไฟลเ์พลงในโฟลเดอรเ์พลง และวางรูปภาพในโฟลเดอรร์ูปภาพ นอกจากนี ้ 

คณุจะสามารถเห็นไฟลด์งักลา่วในทีเ่ดยีวเมือ่ใดก็ตามทีค่ณุเปิดไลบรารนัีน้ๆ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการใชไ้ลบรารไีดท้ีห่ัวขอ้ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัไลบราร ีที ่Windows.com 

แบง่ปันไฟลก์บัผูท้ีใ่ช ้Surface ของคณุ 

โฟลเดอรส์าธารณะเป็นวธิทีีส่ะดวกในการแบง่ปันไฟลก์บัใครก็ตามทีใ่ชง้าน Surface ของคณุ ตวัอยา่งเชน่ 

หากคณุและสมาชกิครอบครัวคนอืน่ๆ ใชง้าน Surface ของคณุร่วมกนั 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/files-folders-windows-explorer
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/search-file-explorer
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/search-index-faq
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/libraries-windows-explorer
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คณุสามารถรวมรูปภาพของครอบครัวไวใ้นโฟลเดอรร์ูปภาพสาธารณะ เพือ่ใหท้กุคนสามารถเขา้ถงึ เพิม่ ลบ 

และแกไ้ขรูปภาพไดอ้ยา่งสะดวก  

โฟลเดอรส์าธารณะจะอยูใ่นไลบรารแีตล่ะรายการ วธิเีปิดโฟลเดอรส์าธารณะ  

1. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์File Explorer ในกลอ่งคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ File Explorer จากผลลพัธก์ารคน้หา   

2. ในบานหนา้ตา่งน าทาง ภายใต ้ไลบราร ีใหแ้ตะหรอืคลกิลกูศรถัดจากไลบรารรีายการใดรายการหนึง่ 

(เอกสารเพลงรูปภาพ หรอื วดิโีอ)  

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่โฟลเดอรส์าธารณะ: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com  

ยา้ยไฟลไ์ปยัง Surface ของคณุ 

คณุสามารถยา้ยเพลง รูปภาพ วดิโีอ และเอกสารไปยัง Surface ของคณุไดอ้ยา่งง่ายดาย 

ตอ่ไปนีเ้ป็นบางวธิทีีค่ณุสามารถใชเ้พือ่ยา้ยไฟลไ์ปยัง Surface ของคณุ 

 เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย  

 ใช ้SkyDrive 

 ใช ้USB แฟลชไดรฟ์หรอืการด์ microSD  

 ใช ้Windows Easy Transfer เพือ่ถา่ยโอนไฟลแ์ละการตัง้คา่จากพซีเีครือ่งอืน่ 

เช ือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย 

Surface สามารถเขา้ถงึเพลง รูปภาพ วดิโีอ และเอกสารบนคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นสว่นหนึง่ของเครอืขา่ย คณุจงึสามารถคดัลอก 

ไฟลจ์ากพซีเีครือ่งอืน่ลงใน Surface หรอือาจปลอ่ยใหไ้ฟลด์งักลา่วอยูท่ีเ่ดมิแลว้เปิดบน Surfaceดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีห่ัวขอ้ 

คน้หารายการทีใ่ชร้่วมกนับนคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ๆ ในคูม่อืนี ้

ใช ้SkyDrive 

แทนทีจ่ะยา้ยไฟลไ์ปยัง Surface คณุสามารถเก็บไฟลใ์นระบบคลาวดไ์ดโ้ดยใช ้SkyDrive 

วธินีีช้ว่ยใหค้ณุสามารถเขา้ถงึไฟลข์องคณุจากคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ๆ หรอืจากโทรศพัทข์องคณุได ้ 

เรยีนรูเ้พิม่เกีย่วกบั SkyDrive ไดท้ีส่ว่น SkyDrive ในคูม่อืนี้ 

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/public-folders-faq
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/transfer-files-settings-another-pc
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ใช ้USB แฟลชไดรฟ์หรอืการด์หน่วยความจ า microSD 

คณุสามารถยา้ยไฟลไ์ปยัง Surface โดยใช ้USB แฟลชไดรฟ์หรอืการด์หน่วยความจ า ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. คดัลอกไฟลไ์ปยัง USB แฟลชไดรฟ์หรอืการด์หน่วยความจ าบนคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ๆ ของคณุ  

2. ใส ่USB แฟลชไดรฟ์หรอืการด์หน่วยความจ าใน Surface 

3. แตะหรอืคลกิการแจง้เตอืนทีป่รากฏขึน้ทีม่มุขวาบนของหนา้จอ  

4. แตะหรอืคลกิ เปิดโฟลเดอรเ์พือ่ดไูฟล ์File Explorer จะเปิดขึน้  

5. เลอืกไฟลห์รอืโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการเพิม่ไปยัง Surface  

6. แตะหรอืคลกิ หนา้แรก แลว้แตะหรอืคลกิ คดัลอกไปยงั 

7. เลอืกสถานทีเ่ก็บ ตวัอยา่งเชน่ เลอืกเอกสาร หากแฟลชไดรฟ์หรอืการด์หน่วยความจ ามเีอกสารอยู ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบั 

การจัดระเบยีบไฟลข์องคณุไดท้ี ่ไลบราร ี

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในการใช ้File Explorer (เดมิเรยีกวา่ Windows Explorer) โปรดดทูีห่ัวขอ้ 

วธิที างานกบัแฟ้มและโฟลเดอร ์ที ่Windows.com 

ส ารองไฟลโ์ดยใชป้ระวตัไิฟล ์

ใชป้ระวตัไิฟลเ์พือ่ส ารองไฟลส์ว่นบคุคลของคณุ เชน่ ภาพถา่ย เอกสาร และเพลง 

ไปยังไดรฟ์ภายนอกหรอืต าแหน่งบนเครอืขา่ยโดยอตัโนมัต ิตัวอย่างเชน่ USB ฮารด์ไดรฟ์ภายนอกหรอืต าแหน่งบนเครอืขา่ย เชน่ 

โฟลเดอรใ์นพซีเีครือ่งอืน่  

ประวตัไิฟลจ์ะส ารองไฟลต์า่งๆ ทีอ่ยูใ่นไลบราร ีผูต้ดิตอ่ รายการโปรด SkyDrive และไฟลท์ีอ่ยูบ่นเดสกท็์อปของคณุโดยอตัโนมัต ิ

หากไฟลต์น้ฉบับสญูหาย เสยีหาย หรอืถกูลบออกไป คณุจะสามารถกูข้อ้มลูคนืไดท้ัง้หมด นอกจากนี ้คณุยังสามารถคน้หาไฟล ์

ของคณุในเวอรช์นัตา่งๆ จากชว่งเวลาใดเวลาหนึง่โดยเฉพาะ เมือ่เวลาผา่นไป คณุจะมปีระวัตทิัง้หมดของไฟลท์ีอ่ยูใ่นเครือ่ง  

กอ่นทีจ่ะเริม่ตน้ใชป้ระวัตไิฟลเ์พือ่ส ารองไฟล ์คณุจะตอ้งตัง้คา่ไดรฟ์เพือ่บนัทกึไฟล ์

เราขอแนะน าใหค้ณุใชไ้ดรฟ์ภายนอกหรอืต าแหน่งบนเครอืขา่ย  

หากตอ้งการตัง้คา่ไดรฟ์หรอืต าแหน่งบนเครอืขา่ยส าหรับการส ารองขอ้มูล โปรดดทูี ่ตัง้คา่ไดรฟ์ส าหรับประวัตแิฟ้ม ที ่Windows.com 

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/files-folders-windows-explorer
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/set-drive-file-history
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การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย 

Surface ม ีWi-Fi ในตวัซึง่คณุสามารถใชเ้พือ่ออนไลน์ได ้เมือ่เชือ่มตอ่เครอืขา่ยไรส้ายแลว้ คณุจะสามารถเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต  

รับแอปจาก Windows Store สง่อเีมล และเขา้ถงึคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์อืน่ๆ บนเครอืขา่ยของคณุได ้

มอีะไรใหมใ่นการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย? 

ตอ่ไปนีเ้ป็นคณุลกัษณะใหมเ่ดน่ๆ ของการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยใน Windows 8 

 การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย — เราไดป้รับกระบวนการเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายใหง้า่ยขึน้ 

เริม่ใชง้านไดโ้ดยแตะหรอืคลกิทางลัดการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนเครอืขา่ย  

คณุยังสามารถแตะหรอืคลกิไอคอนเครอืขา่ย (  หรอื  ) บนแถบงานไดอ้กีดว้ย 

 ต าแหนง่บนเครอืขา่ย — การตัง้คา่นีเ้ดมิเรยีกวา่ ต าแหน่งบนเครอืขา่ย (สว่นตวั/สาธารณะหรอืบา้น/ทีท่ างาน/โดเมน) 

ขณะนีเ้รยีกวา่ การใชร้ว่มกนับนเครอืขา่ย 

คณุสามารถเปิดหรอืปิดการตัง้คา่นีไ้ดเ้มือ่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยหรอืจากเชือ่มตอ่แลว้ ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีห่ัวขอ้ 

เปิดหรอืปิดการแบง่ปัน ในคูม่อืนี ้

 โปรไฟลไ์รส้าย — 

Windows ชาญฉลาดยิง่ขึน้ในการจัดล าดับเครอืขา่ยไรส้ายและเรยีนรูล้ าดับทีค่ณุตอ้งการจากพฤตกิรรมของคณุ 

นอกจากนี ้เรายังไดเ้พิม่การสนับสนุนการจัดล าดบัระหวา่งบรอดแบรนดม์อืถอืกบัโปรไฟลเ์ครอืขา่ย Wi-Fi 

จงึไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้พจเฉพาะส าหรับการจัดล าดบัอกีตอ่ไป หากตอ้งการ คณุยังคงสามารถท างานเหมอืนเดมิ 

ไดโ้ดยท าตามขอ้มลูที ่Windows.com เพจ จัดการโพรไฟลเ์ครอืขา่ยไรส้าย 

 การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแบบคดิคา่บรกิารตามปรมิาณขอ้มูล — 

เราไดเ้พิม่ตวัควบคมุการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแบบคดิคา่บรกิารตามปรมิาณขอ้มลูไวใ้นหลายแหง่ 

เพือ่ชว่ยใหค้ณุจัดการปรมิาณขอ้มลูทีค่ณุใชบ้นบรอดแบรนดม์อืถอืแบบคดิคา่บรกิารตามปรมิาณขอ้มลูหรอืเครอืขา่ย 

Wi-Fi ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแบบคดิวา่บรกิารตามปรมิาณขอ้มูล: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่

Windows.com 

เชือ่มตอ่เครอืขา่ยไรส้าย 

Surface Pro ม ีWi-Fi ในตวัซึง่คณุสามารถใชเ้พือ่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้ายได ้Surface สนับสนุนโพรโทคอล Wi-Fi มาตรฐาน 

ไดแ้ก ่802.11a, b, g หรอื n  

ใชข้ัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้าย  

1. ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แตะ การต ัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนเครอืขา่ยไรส้าย (  ) 

รายการเครอืขา่ยไรส้ายทีพ่รอ้มใชง้านจะปรากฏขึน้  

2. แตะหรอืคลกิเครอืขา่ยเพือ่ท าการเชือ่มตอ่  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/manage-wireless-network-profiles
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
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3. หากคณุตอ้งการให ้Surface เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยโดยอตัโนมัตเิมือ่เครอืขา่ยพรอ้มใชง้าน ใหแ้ตะหรอืคลกิ 

เชือ่มตอ่โดยอตัโนมตั ิ

4. แตะหรอืคลกิ เชือ่มตอ่ 

5. หากไดรั้บพรอ้มท ์ใหพ้มิพค์ยีเ์พือ่ความปลอดภัยของเครอืขา่ย (รหัสผ่านเครอืขา่ย) แลว้แตะหรอืคลกิ ถดัไป 

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืในการคน้หารหัสผา่นเครอืขา่ยไรส้าย โปรดดทูีห่ัวขอ้ 

วธิคีน้หารหัสผา่นเครอืขา่ยไรส้ายของคณุ ที ่Surface.com 

6. เลอืกวา่คณุตอ้งการแบง่ปันกับคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์อืน่ๆ บนเครอืขา่ยหรอืไม ่เลอืก ไม ่

หากคณุก าลงัเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยในสถานทีส่าธารณะ เชน่ รา้นกาแฟ 

หากคณุมปัีญหาในการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยไรส้าย โปรดดทูี ่ไมส่ามารถเชือ่มตอ่เครอืขา่ยไรส้ายได ้ที ่Surface.com  

เคล็ดลบั 

 หากไมม่เีครอืขา่ยไรส้ายใหใ้ชง้าน คณุอาจใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทแ์ทนได ้

ดขูอ้มลูเกีย่วกบัหัวขอ้นี้ไดท้ีส่ว่น การกระจายสญัญาณ ในคูม่อืนี ้ 

ยกเลกิการเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไรส้าย 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนเครอืขา่ยไรส้าย (  ) หากคณุเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยแลว้ 

ชือ่เครอืขา่ยจะปรากฏอยูใ่ตแ้ถบการเชือ่มตอ่ไรส้าย 

2. แตะหรอืคลกิเครอืขา่ยทีม่สีถานะเชือ่มตอ่ 

3. แตะหรอืคลกิ ยกเลกิการเชือ่มตอ่ 

หากคณุตอ้งการลบขอ้มูลการเชือ่มตอ่ส าหรับเครอืขา่ย (เชน่ รหัสผา่นหรอืเชือ่มตอ่โดยอตัโนมัต)ิ 

ใหแ้ตะชือ่เครอืขา่ยคา้งไวจ้นกวา่กลอ่งจะปรากฏขึน้ (หรอืคลกิขวา) จากนัน้ปลอ่ยแลว้เลอืก ลมืเครอืขา่ยนี ้

เชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบมสีาย 

คณุสามารถใช ้อเีทอรเ์น็ตอะแดปเตอรส์ าหรับ Surface หรอือเีทอรเ์น็ตอะแดปเตอรอ์ืน่ 

(ซึง่ตา่งแยกจ าหน่ายตา่งหาก) เพือ่เชือ่มตอ่ Surface Pro เขา้กบัเครอืขา่ยแบบมสีาย 

คณุอาจตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่แบบมสีายเพือ่เขา้ร่วมโดเมนเครอืขา่ย 

หรอืคณุอาจตอ้งการใชก้ารเชือ่มตอ่แบบมสีายเมือ่สตรมีวดิโีอหรอืดาวนโ์หลดไฟลข์นาดใหญ ่ 

 

 
อเีทอรเ์น็ตอะแดปเตอรส์ าหรับ 
Surface 

http://www.microsoft.com/Surface/th-th/support/surface-with-windows-RT/hardware-and-drivers/how-to-find-your-wireless-network-password
http://www.microsoft.com/Surface/th-th/support/networking-and-connectivity/cant-connect-to-a-wireless-network
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เชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบมสีาย 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิเีชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยแบบมสีายดว้ย Surface Pro 

1. เสยีบอะแดปเตอรเ์ครอืขา่ย USB to Ethernet (แยกจ าหน่ายตา่งหาก) เขา้กบัพอรต์ USB ทีข่อบซา้ยของ Surface Pro 

2. เสยีบสายเคเบลิเครอืขา่ยอเีทอรเ์น็ตเขา้กบัอะแดปเตอร ์ 

3. เสยีบปลายอกีดา้นหนึง่ของสายเคเบลิเครอืขา่ยเขา้กบัเราเตอรข์องคณุหรอืพอรต์เครอืขา่ยอเีทอรเ์น็ต  

4. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนเครอืขา่ยแบบมสีาย (  ) 

5. หากไดรั้บพรอ้มท ์ใหพ้มิพช์ือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นของคณุ จากนัน้แตะหรอืคลกิ ถดัไป หากคณุไมท่ราบขอ้มลูนี ้ 

ใหต้รวจสอบกบัผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุ 

6. หากตอ้งการดวูา่คณุออนไลนห์รอืไม ่ใหไ้ปทีห่นา้จอเริม่ แลว้เริม่ Internet Explorer 

หาก Surface Pro ไมเ่ชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตดว้ยการเชือ่มตอ่แบบมสีาย 

คณุอาจตอ้งปรับปรุงโปรแกรมควบคมุอะแดปเตอรเ์ครอืขา่ยของคณุ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยแบบมสีาย ที ่

Surface.com  

ขอ้มูลส าคญั Surface Pro สามารถท างานร่วมกับอปุกรณ์เสรมิทีผ่่านการรับรองใหใ้ชง้านกบั Windows 8 อปุกรณ์เหลา่นีม้โีลโก ้

cerfitied for Windows 8 ก ากับอยู ่หรอืคณุสามารถตรวจสอบ ศนูยต์รวจสอบความเขา้กนัไดข้อง Windows 

เพือ่ดขูอ้มูลความเขา้กนัไดส้ าหรับอเีทอรเ์น็ตอะแดปเตอรท์ีค่ณุก าลงัใชอ้ยู ่ 

โดเมน เวริก์กรุ๊ป และโฮมกรุ๊ป 

พซีบีนเครอืขา่ยในบา้นมักเป็นสว่นหนึง่ของโฮมกรุ๊ป สว่นพซีบีนเครอืขา่ยทีท่ างานมักเป็นสว่นหนึง่ของโดเมนหรอืเวริก์กรุ๊ป  

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่โดเมน เวริก์กรุ๊ป หรอืโฮมกรุ๊ป: มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไร? ที ่Windows.com 

เขา้รว่มโดเมนเครอืขา่ย 

โดเมน คอื กลุม่พซีบีนเครอืขา่ยทีใ่ชฐ้านขอ้มูลทั่วไปและนโยบายความปลอดภัยร่วมกนั 

พซีบีนเครอืขา่ยทีท่ างานมักเป็นสว่นหนึง่ของโดเมน หากตอ้งการเรยีนรูว้ธิเีขา้ร่วมโดเมนเครอืขา่ย 

โปรดตดิตอ่ผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุ 

เช ือ่มตอ่บญัช ีMicrosoft ของคณุกบับญัชโีดเมน 

คณุสามารถเชือ่มตอ่บญัช ีMicrosoft ของคณุกับบญัชโีดเมน 

และซงิคก์ารตัง้คา่และการก าหนดลกัษณะของคณุระหวา่งบญัชดีงักลา่วได ้ตวัอยา่งเชน่ หากคณุใชบ้ญัชโีดเมนในทีท่ างาน 

คณุจะสามารถเชือ่มตอ่บญัช ีMicrosoft ของคณุเขา้กบับญัชดีงักลา่วและเห็นพืน้หลงัของเดสกท็์อป การตัง้คา่แอป 

รายการโปรดและประวตัขิองเบราวเ์ซอร ์และการตัง้คา่อืน่ๆ ของบญัช ีMicrosoft เชน่เดยีวกับทีค่ณุเห็นบนพซีใีนบา้นของคณุ 

นอกจากนี ้คณุยังสามารถใชบ้รกิารตา่งๆ ของบัญช ีMicrosoft 

ไดจ้ากพซีใีนโดเมนของคณุโดยไมต่อ้งลงชือ่เขา้ใชแ้ตล่ะบญัชตีา่งหาก 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่เชือ่มตอ่บญัช ีMicrosoft ของคณุกบับัญชโีดเมน ที ่Windows.com  

http://www.microsoft.com/surface/th-th/support/hardware-and-drivers/usb-to-ethernet-adapter
http://www.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/win8/CompatCenter/Home
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/domain-workgroup-homegroup-what-is-difference
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/connect-microsoft-domain-account
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เขา้รว่มเวริก์กรุ๊ป 

เมือ่คณุตัง้คา่เครอืขา่ย Windows จะสรา้งเวริก์กรุ๊ปและตัง้ชือ่ใหโ้ดยอตัโนมัต ิ

คณุสามารถเขา้ร่วมเวริก์กรุ๊ปทีม่อียู่บนเครอืขา่ยหรอืสรา้งขึน้ใหม ่เวริก์กรุ๊ปเป็นพืน้ฐานส าหรับการใชไ้ฟลแ์ละเครือ่งพมิพร์่วมกนั 

แตไ่ม่ไดต้ัง้คา่การใชง้านร่วมกันอยา่งแทจ้รงิใหก้บัคณุ 

หมายเหต ุหากคณุมเีครอืขา่ยในบา้น เราขอแนะน าใหส้รา้งหรอืเขา้ร่วมโฮมกรุ๊ป ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่โฮมกรุ๊ปตัง้แตเ่ริม่ตน้ 

จนเสร็จสิน้ ที ่Windows.com 

วธิเีขา้ร่วมหรอืสรา้งเวริก์กรุ๊ป 

1. จากเดสกท็์อป ใหเ้ปิด ทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ ขอ้มูลพซี ี

2. ภายใต ้ชือ่คอมพวิเตอร ์โดเมน และการต ัง้คา่เวริก์กรุป๊ ใหแ้ตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่ 

 คณุอาจตอ้งป้อนรหัสผ่านผูด้แูลระบบหรอืยนืยันสิง่ทีค่ณุเลอืก 

3. บนแท็บ ชือ่คอมพวิเตอร ์ใหแ้ตะหรอืคลกิ เปลีย่น 

4. ภายใต ้สมาชกิของ ใหแ้ตะหรอืคลกิ เวริก์กรุป๊ แลว้ท าอย่างใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 หากตอ้งการเขา้ร่วมเวริก์กรุ๊ปทีม่อียูแ่ลว้ ใหป้้อนชือ่ของเวริก์กรุ๊ปทีค่ณุตอ้งการเขา้ร่วม แลว้แตะหรอืคลกิ ตกลง 

 หากตอ้งการสรา้งเวริก์กรุ๊ปใหม ่ใหป้้อนชือ่ของเวริก์กรุ๊ปทีค่ณุตอ้งการสรา้ง แลว้แตะหรอืคลกิ ตกลง 

หาก Surface ของคณุเป็นสมาชกิของโดเมนกอ่นทีค่ณุจะเขา้ร่วมเวริก์กรุ๊ป 

เครือ่งจะถกูลบออกจากโดเมนและบญัชคีอมพวิเตอรข์องคณุบนโดเมนนัน้จะถกูปิดใชง้าน 

เขา้รว่มโฮมกรุ๊ป 

โฮมกรุ๊ป คอื กลุม่ของพซีบีนเครอืขา่ยในบา้นทีส่ามารถใชอ้ปุกรณ์ (เชน่ เครือ่งพมิพ)์ และไลบราร ี(เชน่ ไลบรารเีอกสาร รูปภาพ 

เพลง และวดิโีอของคณุ) ร่วมกัน โฮมกรุ๊ปชว่ยใหก้ารแบง่ปันง่ายยิง่ขึน้ โฮมกรุ๊ปของคณุไดรั้บการปกป้องดว้ยรหัสผ่าน 

ซึง่คณุสามารถเปลีย่นแปลงไดท้กุเมือ่ 

วธิเีขา้ร่วมโฮมกรุ๊ป 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ีแลว้แตะหรอืคลกิ โฮมกรุป๊ 

2. ป้อนรหัสผา่นโฮมกรุ๊ป จากนัน้แตะหรอืคลกิ เขา้รว่ม คณุสามารถรับรหัสผ่านไดจ้ากสมาชกิคนใดก็ไดใ้นโฮมกรุ๊ป  

3. เลอืกไลบรารแีละอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการใชร้่วมกับโฮมกรุ๊ป 

4. แตะหรอืคลกิตวัควบคมุภายใต ้อุปกรณส์ือ่ หากคณุตอ้งการอนุญาตใหอ้ปุกรณ์บนเครอืขา่ย เชน่ 

โทรทศัน์และเครือ่งเลน่เกม เลน่เนือ้หาทีค่ณุแบง่ปัน 

หลงัจากเขา้ร่วมโฮมกรุ๊ปแลว้ คณุสามารถเขา้ถงึและแบง่ปันกบัคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นสว่นหนึง่ของโฮมกรุ๊ปนัน้ได ้ 

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows/homegroup-help#homegroup-start-to-finish=windows-8&v1h=win8tab1&v2h=win7tab1
http://windows.microsoft.com/th-th/windows/homegroup-help#homegroup-start-to-finish=windows-8&v1h=win8tab1&v2h=win7tab1
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เริม่แรกไลบรารตีา่งๆ จะถกูใชง้านร่วมกนัดว้ยสทิธกิารอา่น ซึง่หมายความวา่ผูอ้ ืน่สามารถดหูรอืฟังสิง่ทีอ่ยูใ่นไลบรารไีด ้

แตไ่ม่สามารถเปลีย่นไฟลใ์นไลบรารนัีน้ๆ คณุสามารถปรับระดบัการเขา้ถงึไดท้กุเมือ่ 

และคณุสามารถคดัไฟลห์รอืโฟลเดอรเ์ฉพาะออกจากการใชง้านร่วมกนั 

หมายเหต ุดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับโฮมกรุ๊ป รวมถงึวธิสีรา้งโฮมกรุ๊ปไดท้ีห่ัวขอ้ โฮมกรุ๊ปตัง้แตเ่ริม่ตน้จนเสร็จสิน้ ที ่Windows.com  

วธิแีบง่ปันอปุกรณ์และไลบรารทีัง้หมด 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ีแลว้แตะหรอืคลกิ โฮมกรุป๊ 

2. เลอืกไลบรารแีละอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการใชร้่วมกับโฮมกรุ๊ป 

การแบง่ปัน 

ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ทีค่ณุจ าเป็นตอ้งทราบเกีย่วกบัการแบง่ปันไฟลแ์ละโฟลเดอร ์

เปิดหรอืปิดการแบง่ปัน 

ครัง้แรกทีค่ณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย คณุตอ้งตอบค าถามวา่ตอ้งการเปิดการแบง่ปันระหวา่งพซีแีละเชือ่มตอ่กับอปุกรณ์บนเครอืขา่ย 

เชน่ เครือ่งพมิพ ์หรอืไม ่

ค าตอบของคณุจะก าหนดไฟรว์อลลแ์ละการตัง้คา่ความปลอดภัยทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมัตสิ าหรับประเภทเครอืขา่ยทีค่ณุเชือ่มตอ่  

คณุยังสามารถเปิดหรอืปิดการแบง่ปันไดท้กุเมือ่ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนเครอืขา่ย (  หรอื ) 

2. คลกิขวาทีเ่ครอืขา่ยทีค่ณุเชือ่มตอ่อยูห่รอืกดคา้งไว ้แลว้แตะหรอืคลกิ เปิดหรอืปิดการแบง่ปนั 

 

เมนูทีใ่ชใ้นการเปิดหรอืปิดการแบง่ปัน 
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3. ท าอยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 เลอืก ใช ่เปิดการแบง่ปันและเชือ่มตอ่กบัอุปกรณ ์ส าหรับเครอืขา่ยในบา้นหรอืส านักงานขนาดเล็ก 

หรอืเมือ่คณุรูจั้กและเชือ่ถอืผูอ้ ืน่และอปุกรณ์บนเครอืขา่ย การตัง้คา่นี้อนุญาตให ้Surface เชือ่มตอ่กับอปุกรณ์ตา่งๆ 

บนเครอืขา่ย เชน่ เครือ่งพมิพ ์

 เลอืก ไม ่ไมเ่ปิดการแบง่ปนัหรอืไมเ่ชือ่มตอ่กบัอุปกรณ ์ส าหรับเครอืขา่ยในสถานทีส่าธารณะ (เชน่ 

รา้นกาแฟหรอืสนามบนิ) หรอืเมือ่คณุไมรู่จั้กหรอืไมเ่ชือ่ถอืผูอ้ ืน่และอปุกรณ์บนเครอืขา่ย  

แบง่ปันแตล่ะไฟลแ์ละโฟลเดอร ์

คณุสามารถใชแ้ท็บ แบง่ปัน ใน File Explorer เพือ่แบง่ปันไฟลแ์ละโฟลเดอรบ์นเครอืขา่ยของคณุ (โฮมกรุ๊ป เวริก์กรุ๊ป 

หรอืโดเมน) ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้ 

1. เปิด File Explorer และเลอืกไฟลห์รอืโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการแบง่ปัน 

2. แตะหรอืคลกิแท็บ แบง่ปนั 

 

แท็บแบง่ปัน 

3. เลอืกตวัเลอืกในกลุม่ แบง่ปนักบั ตวัเลอืก แบง่ปันกับ แตกตา่งกนัไป ขึน้อยู่กบัชนดิเครอืขา่ยทีค่ณุเชือ่มตอ่อยู่ (โดเมน 

เวริก์กรุ๊ป หรอืโฮมกรุ๊ป)   

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ใชแ้ฟ้มและโฟลเดอรร์่วมกนับนเครอืขา่ย ที ่Windows.com  

แบง่ปันไฟลก์ับบัญชตีา่งๆ บน Surface ของคณุ 

โฟลเดอรส์าธารณะเป็นวธิทีีส่ะดวกในการแบง่ปันไฟลก์บัใครก็ตามทีใ่ชง้าน Surface ของคณุ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

แบง่ปันไฟลก์ับผูท้ีใ่ช ้Surface ของคณุ ในคูม่อืนี้ 
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คน้หารายการทีใ่ชร้ว่มกันบนคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ๆ 

หากตอ้งการดไูฟล ์โฟลเดอร ์และไลบรารทีีใ่ชร้่วมกนับนเครอืขา่ยของคณุ ใหเ้ปิด File Explorer 

และน าทางไปยังโฮมกรุ๊ปหรอืเครอืขา่ย ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิด File Explorer (ไปยังหนา้จอเริม่ พมิพ ์file explorer แลว้แตะหรอืคลกิ File Explorer จากผลลพัธก์ารคน้หา) 

2. ทีม่มุซา้ยลา่งของ File Explorer ใหแ้ตะหรอืคลกิ โฮมกรุป๊ หรอื เครอืขา่ย ตามชนดิเครอืขา่ยทีค่ณุก าลงัใชอ้ยู ่ 

3. หากตอ้งการเรยีกดไูฟลแ์ละโฟลเดอรท์ีใ่ชร้่วมกนั ใหแ้ตะหรอืคลกิชือ่คอมพวิเตอรภ์ายใต ้เครอืขา่ย 

หรอืชือ่ใครก็ตามภายใต ้โฮมกรุป๊ คณุสามารถใชว้ธิเีดยีวกนันี้ในการเชือ่มตอ่กบัทรัพยากรเครอืขา่ยอืน่ๆ เชน่ 

เครือ่งพมิพ ์ 

หมายเหตุ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พซีทีีม่ไีฟลแ์ละโฟลเดอรท์ีใ่ชร้่วมกนัก าลังเปิดอยู่และไมเ่ขา้สูโ่หมดสลปี  

 ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ใชแ้ฟ้มและโฟลเดอรร์่วมกนับนเครอืขา่ย ที ่Windows.com 

การเชือ่มตอ่แบบบรอดแบรนดผ์า่นโทรศัพทม์อืถอื 

บรอดแบนดผ์า่นโทรศพัทม์อืถอืชว่ยใหค้ณุสามารถเชือ่มตอ่กับอนิเทอรเ์น็ตไดจ้ากแทบทกุที ่แมว้า่จะไมม่เีครอืขา่ย Wi-Fi 

ใหใ้ชง้าน การเชือ่มตอ่แบบบรอดแบรนดผ์่านโทรศัพทม์อืถอืใชเ้ครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืแบบ 3G, 4G หรอื LTE 

เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตไดเ้ชน่เดยีวกับทีโ่ทรศพัทท์ าได ้ 

เมือ่ไมม่เีครอืขา่ยแบบมสีายหรอืไรส้ายใหใ้ชง้าน คณุสามารถใชต้วัเลอืกอยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 เราเตอรไ์รส้ายแบบพกพา  

 ดองเกลิ USB ทีช่ว่ยใหเ้ชือ่มตอ่กับพซีผีา่นเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอื  

ตอ้งสมัครใชบ้รกิารบรอดแบรนดผ์า่นโทรศพัทม์อืถอืกอ่นจงึจะใชท้ัง้สองตัวเลอืกขา้งตน้ได ้

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืของคณุ 

เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยบรอดแบนดผ์า่นโทรศัพทม์อืถอื 

การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ขอ้มลูทางเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืคลา้ยกบัการเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยแบบมสีายหรอืไรส้าย 

ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ทีค่ณุจ าเป็นตอ้งท า 

1. เปิดเราเตอรไ์รส้ายแบบพกพาหรอืเสยีบดองเกลิ USB ทีม่กีารเชือ่มตอ่ผา่นเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืเขา้กับพอรต์ USB 

บน Surface ของคณุ  

2. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เครอืขา่ย (  หรอื ) 

3. แตะหรอืคลกิเครอืขา่ยบรอดแบรนดผ์่านโทรศพัทม์อืถอืของคณุ 

4. หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่โดยอัตโนมัตใินอนาคต ใหเ้ลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมาย เชือ่มตอ่โดยอตัโนมตั ิ

5. หากคณุตอ้งการใชง้านขา้มเขตโดยอัตโนมัต ิใหเ้ลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมาย อนุญาตการใชง้านขอ้มูลขา้มเขต 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/share-files-folders
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6. แตะหรอืคลกิ เชือ่มตอ่ 

7. หากไดรั้บพรอ้มท ์ใหป้้อนชือ่จุดเขา้ใชง้าน (APN) หรอืสตรงิการเขา้ถงึ ชือ่ผูใ้ช ้และรหัสผา่น 

คณุสามารถคน้หารายละเอยีดเหลา่นีไ้ดจ้ากขอ้มลูทีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์หรอืบรกิารบรอดแบรนดผ์า่นโทรศพัทม์อืถอืของ

คณุ 

เคล็ดลบั 

 ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่บรอดแบนดผ์า่นโทรศพัทม์อืถอืตัง้แตเ่ริม่ตน้จนเสร็จสิน้ ที ่Windows.com  

 หากผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของคณุคดิคา่บรกิารส าหรับปรมิาณขอ้มลูทีค่ณุใช ้โปรดดทูี ่การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต 

แบบคดิคา่บรกิารตามปรมิาณขอ้มลู: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com  

 หากอปุกรณ์บรอดแบนดผ์่านมอืถอืของคณุถกูล็อกหรอืบล็อก โปรดดทูี ่ปลดล็อกหรอืยกเลกิการบล็อกอปุกรณ์ 

บรอดแบนดผ์า่นโทรศพัทม์อืถอืของคณุ ที ่Windows.com 

การกระจายสญัญาณ: ใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูทางโทรศัพทข์องคณุ 

หากไมม่เีครอืขา่ยไรส้ายใหใ้ชง้าน คณุอาจเชือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุเขา้กบั Surface 

แลว้ใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของโทรศพัทร์่วมกนัได ้

การแบง่ปันการเชือ่มตอ่ขอ้มลูทางเครอืขา่ยโทรศพัทร์่วมกับอปุกรณ์อืน่บางครัง้เรยีกวา่ การกระจายสญัญาณหรอื Tethering 

(การเชือ่มตอ่อปุกรณ์เขา้ดว้ยกัน) การกระจายสญัญาณจะท าใหโ้ทรศพัทข์องคณุกลายเป็นฮอตสปอตเคลือ่นที ่ 

หมายเหตุ 

 หากตอ้งการแบง่ปันการเชือ่มตอ่ขอ้มูลทางเครอืโทรศพัทม์อืถอื 

คณุลกัษณะนีต้อ้งพรอ้มใหบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืและถกูเปิดใชง้านในแผนบรกิารโทรศพัทปั์จจุ

บนัของคณุ มองหาค าวา่ การกระจายสญัญาณ (tethering) 

ในเอกสารแผนบรกิารโทรศพัทข์องคณุหรอืทีเ่ว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอื 

คณุลกัษณะนีม้ักมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

 เมือ่คณุและผูอ้ืน่ใชก้ารเชือ่มตอ่ทีใ่ชร้่วมกนักบัอกีอปุกรณ์หนึง่ 

อปุกรณ์นัน้จะใชข้อ้มลูจากแผนบรกิารขอ้มลูทางเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืของคณุ 

คณุควรทราบขดีจ ากดัขอ้มลูตามแผนบรกิารของคณุ เพือ่ทีจ่ะไมต่อ้งเสยีคา่บรกิารเพิม่เตมิ 

 ตามคา่เริม่ตน้ การเชือ่มตอ่ผา่นการกระจายสญัญาณจะถกูคดิคา่บรกิารตามปรมิาณขอ้มลู แอปและการปรับปรุงตา่งๆ 

อาจไม่สามารถดาวนโ์หลดผา่นการเชือ่มตอ่แบบคดิคา่บรกิารตามปรมิาณขอ้มลูได ้

หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่หรอืเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัหัวขอ้นี ้โปรดดทูี ่

การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแบบคดิคา่บรกิารตามปรมิาณขอ้มลู: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com 

ขัน้ตอนที ่1: การแบง่ปันการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของโทรศัพท ์

ท าตามค าแนะน าจากโทรศพัทข์องคณุเพือ่แบง่ปันการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของโทรศพัท ์ 

 Windows Phone ดทูี ่Windows Phone 8: แบง่ปันการเชือ่มตอ่ของฉัน หรอื Windows Phone 7: 

แบง่ปันการเชือ่มตอ่ของฉัน 

 iPhone ดทูี ่iOS: ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัฮอตสปอตสว่นบคุคล 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/mobile-broadband-from-start-to-finish
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/unlock-unblock-mobile-broadband-device
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/unlock-unblock-mobile-broadband-device
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
http://www.windowsphone.com/th-th/how-to/wp8/start/share-my-connection
http://www.windowsphone.com/th-th/how-to/wp7/start/share-my-connection
http://www.windowsphone.com/th-th/how-to/wp7/start/share-my-connection
http://support.apple.com/kb/HT4517
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 Android ตรวจสอบเอกสารทีม่าพรอ้มกับโทรศพัทข์องคณุหรอืทีเ่ว็บไซตข์องผูผ้ลติ  

ขัน้ตอนที ่2: เลอืกโทรศพัทข์องคณุเป็นเครอืขา่ย 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่บน Surface แลว้แตะไอคอนเครอืขา่ยไรส้าย (  ) 

2. แตะหรอืคลกิชือ่โทรศพัทข์องคณุ (ชือ่การกระจายขอ้มลูหรอืชือ่ฮอตสปอตสว่นบคุคลทีค่ณุก าหนด) แลว้แตะหรอืคลกิ 

เชือ่มตอ่ 

3. หากไดรั้บพรอ้มท ์ใหพ้มิพร์หัสผา่นเครอืขา่ยทีค่ณุก าหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่1 

โหมดใชง้านบนเครือ่งบนิ 

เปิดโหมดใชง้านบนเครือ่งบนิเมือ่คณุเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิหรอืหากไมต่อ้งการใช ้Wi-Fi หรอื Bluetooth ชัว่คราว 

โหมดใชง้านบนเครือ่งบนิจะชว่ยยดืระยะเวลาการใชง้านแบตเตอรีก่อ่นทีค่ณุจะตอ้งชารจ์ใหม่ 

วธิเีปิดหรอืปิดโหมดใชง้านเครือ่งบนิ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนเครอืขา่ยไรส้าย (  ) 

2. ตัง้คา่โหมดใชง้านบนเครือ่งบนิเป็น เปิด หรอื ปิด 

เมือ่โหมดใชง้านบนเครือ่งบนิเปิดอยู ่ทัง้ Wi-Fi และ Bluetooth จะปิด  

Internet Connection Sharing (ICS) 

คณุสามารถใช ้Internet Connection Sharing (ICS) 

เพือ่ใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตร่วมกนับนเครอืขา่ยในบา้นโดยไมต่อ้งใชเ้ราเตอร ์ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหัวขอ้นีไ้ดท้ี ่การใช ้

ICS (Internet Connection Sharing) ที ่Windows.com  

เชือ่มตอ่โดยใชก้ารเชือ่มตอ่ VPN 

คณุสามารถเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยสว่นตวัเสมอืน (VPN) จาก Surface Pro การเชือ่มตอ่กบั VPN 

คลา้ยกบัการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบมสีายหรอืไรส้าย ซึง่ท าไดด้ว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนเครอืขา่ย (  หรอื ) 

2. ภายใต ้การเชือ่มตอ่ ใหแ้ตะหรอืคลกิการเชือ่มตอ่ VPN ของคณุ  

3. แตะหรอืคลกิ เชือ่มตอ่ 

หากไมม่กีารเชือ่มตอ่ VPN ภายใต ้การเชือ่มตอ่ 

โปรดตรวจสอบกบัผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุเพือ่ขอความชว่ยเหลอืในการตัง้คา่การเชือ่มตอ่นี้ 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/using-ics-internet-connection-sharing
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/using-ics-internet-connection-sharing
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แอปในเครือ่ง 

Surface มแีอปดีๆ  มากมายทีต่ดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ เชน่ Xbox เพลง, Xbox วดิโีอ, SkyDrive, อเีมล และ Internet Explorer 

เมือ่ถงึเวลาท างาน Surface Pro มาพรอ้มกบับรกิารทดลองใชห้นึง่เดอืนส าหรับลกูคา้ Office 365 ใหม ่ 

สว่นนีจ้ะเนน้แอปบางสว่นทีต่ดิตัง้มาใหบ้น Surface ของคณุ  

Internet Explorer 

ไมเ่คยมกีารทอ่งเว็บวธิใีดทีด่ไีปกวา่นี ้Surface ม ีInternet Explorer 10 สองเวอรช์นั ไดแ้ก ่ 

 แอปทีเ่หมาะกบัการสมัผัส  

 แอปเดสกท็์อป  

คณุจงึสามารถทอ่งเว็บไดอ้ย่างงา่ยดายจากหนา้จอเริม่หรอืเดสกท็์อป แอป Internet Explorer 

ทัง้สองเวอรช์นัใชป้ระวตักิารเรยีกดแูละการตัง้คา่แบบเดยีวกนัร่วมกนั  

หมายเหตุ การเรยีกดเูว็บตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต หากไมม่เีครอืขา่ยไรส้ายใหใ้ชง้าน 

คณุอาจใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตผา่นโทรศพัทห์รอืการเชือ่มตอ่แบบบรอดแบนดผ์า่นโทรศพัทม์อืถอื (การกระจายสญัญาณ) 

แทนได ้ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ว่น การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ในคูม่อืนี้ 

Internet Explorer ทีเ่หมาะกับการสมัผัส  

แอป Internet Explorer 10 ไดรั้บการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกับการสมัผัส ไทลแ์ละแท็บมขีนาดใหญก่วา่ปกตเิพือ่ความสะดวก 

ในการแตะเมือ่ตอ้งการใชง้านเทา่นัน้  

หากตอ้งการเริม่แอป Internet Explorer ใหไ้ปทีห่นา้จอเริม่ แลว้แตะหรอืคลกิ Internet Explorer 

คน้หาแถบทีอ่ยู ่

แสดงแถบทีอ่ยูโ่ดยท าตามวธิใีดวธิหีนึง่ตอ่ไปนี้ 

 ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ 

 คลกิขวาทีเ่มาสห์รอืแทร็คแพ็ดของคณุ 

 กด Alt+D 

แถบทีอ่ยูจ่ะปรากฏทีด่า้นลา่งของหนา้จอ 

และแถบของแท็บตา่งๆ จะปรากฏทีด่า้นบน 
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วธิไีปยังเว็บไซตเ์ฉพาะ 

 แตะหรอืคลกิแถบทีอ่ยูเ่พือ่ดไูซตท์ีปั่กหมดุไว ้ไซตท์ีเ่ขา้บอ่ย และไซตโ์ปรด ปัดนิว้ผา่นไทลเ์พือ่ดตูวัเลอืกเพิม่เตมิ  

เมือ่พบสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ใหแ้ตะหรอืคลกิไทลนั์น้  

 พมิพท์ีอ่ยูเ่ว็บหรอืค าทีใ่ชค้น้หาในแถบทีอ่ยู ่ทนัททีีค่ณุเริม่ตน้พมิพ ์Internet Explorer จะแสดงผลลพัธท์ีต่รงกบัไซต ์

ทีค่ณุเคยเยีย่มชม ไซตแ์ละรายการโปรดทีปั่กหมดุไว ้และไซตท์ีค่ณุอาจชืน่ชอบ 

เคล็ดลบั 

 หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่ Internet Explorer ของคณุ ใหเ้ปิด ทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ 

ตวัเลอืกอนิเทอรเ์น็ต การตัง้คา่บางอย่างท าไดบ้น Internet Explorer เวอรช์นัส าหรับเดสกท็์อปเทา่นัน้ 

ดขูอ้มลูไดท้ีห่ัวขอ้ Internet Explorer ส าหรับเดสกท็์อป ดา้นลา่ง   

 ใชท้างลดัการแบง่ปันเพือ่แบง่ปันเว็บเพจกบัเพือ่นๆ ดขูอ้มลูวธิที าไดท้ี ่แบง่ปันลงิก ์ในคูม่อืนี ้ 

 หากตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกับ Internet Explorer (รวมถงึวธิเีปลีย่นโฮมเพจของคณุ) โปรดดทูี ่

วธิแีกไ้ขปัญหายอดนยิมส าหรับ Internet Explorer ที ่Windows.com 

น าทางดว้ยแท็บ 

หากตอ้งการเปิดแท็บใหมห่รอืสลับใชง้านแท็บตา่งๆ ใหปั้ดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ (หรอืคลกิขวา) แถบของแท็บตา่งๆ 

จะปรากฏทีด่า้นบนเพือ่แสดงภาพตวัอยา่งของเว็บเพจทีเ่ปิดอยู ่ 

 แตะหรอืคลกิหนา้ตา่งเบราวเ์ซอรเ์พือ่สลบัไปยังแท็บนัน้ๆ  

 แตะหรอืคลกิ  เพือ่เปิดแท็บเบราวเ์ซอรใ์หม ่เมือ่เปิดแท็บใหม ่เว็บไซตท์ีปั่กหมดุไว ้เว็บไซตท์ีเ่ขา้บอ่ย 

และเว็บไซตโ์ปรดจะปรากฏเหนอืแถบทีอ่ยูเ่พือ่ใหค้ณุสามารถไปยังเว็บไซตเ์หลา่นัน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 แตะหรอืคลกิ  เพือ่เปิดแท็บ InPrivate คณุยังสามารถปิดแท็บทัง้หมดไดอ้ย่างรวดเร็ว (ยกเวน้แท็บทีค่ณุอยู่) 

โดยเลอืก ปิดแท็บ 

รายการเว็บโปรดของคณุ 

คณุสามารถปักหมดุไซตไ์วท้ีห่นา้จอเริม่ หรอืเพิม่ไซตไ์ปยังรายการโปรดในเบราวเ์ซอรไ์ด ้จากแถบทีอ่ยู ่ใหแ้ตะหรอืคลกิ  

ปักหมดุไซต ์  จากนัน้เลอืก ปักหมุดทีห่นา้จอเร ิม่ หรอื เพิม่ลงในรายการโปรด ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่เพิม่ ด ู

และจัดระเบยีบรายการโปรด ที ่Windows.com  

หากคณุใชบ้ญัช ีMicrosoft คณุสามารถซงิคร์ายการโปรดและประวัตขิองเบราวเ์ซอรก์ับพซีตีา่งๆ ทีท่ างานดว้ย Windows 8 และ 

Windows RT ได ้ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ซงิคก์ารตัง้คา่ของคณุ ในคูม่อืนี้ 

  

http://www.microsoft.com/surface/th-th/support/getting-started/using-the-charms
http://windows.microsoft.com/th-th/internet-explorer/internet-explorer-help#internet-explorer=top-solutions
http://windows.microsoft.com/th-th/internet-explorer/add-view-organize-favorites#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/th-th/internet-explorer/add-view-organize-favorites#ie=ie-10
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พลกิหนา้เพือ่ดเูว็บไซตต์า่งๆ 

การเปิดใชก้ารพลกิหนา้ชว่ยใหส้ามารถไปยังเพจและบทความตา่งๆ ไดอ้ยา่งคลอ่งตวัยิง่ขึน้ 

หากคณุก าลงัอา่นบทความในเว็บไซตข์า่วทีร่องรับการพลกิหนา้ คณุสามารถปัดนิว้ผา่นเพจ (หรอืคลกิปุ่ ม ไปขา้งหนา้ ) 

เพือ่ไปยังเนือ้หาของหนา้ถัดไป 

หากตอ้งการเปิดใชง้านการพลกิหนา้ ใหเ้ปิดทางลัดการตัง้คา่จาก Internet Explorer จากนัน้แตะหรอืคลกิ 

ตวัเลอืกอนิเทอรเ์น็ต 

Internet Explorer ส าหรับเดสกท็์อป 

คณุสามารถทอ่งเว็บจากเดสกท็์อปไดโ้ดยใช ้Internet Explorer ส าหรับเดสกท็์อป วธิเีริม่แอป Internet Explorer 

ส าหรับเดสกท็์อป 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ เดสกท็์อป (หรอืกดแป้นโลโก ้Windows  + D) 

2. แตะหรอืคลกิไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน  

เปลีย่นการตัง้คา่เบราวเ์ซอรข์องคณุ 

หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่เบราวเ์ซอร ์ใหแ้ตะไอคอนการตัง้คา่ทีม่มุขวาบนของ Internet Explorer (เวอรช์นัส าหรับเดสกท็์อป) 

จากนัน้แตะหรอืคลกิ ตวัเลอืกอนิเทอรเ์น็ต (หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการตัง้คา่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ ? ทีม่มุขวาบน) 

แอป Internet Explorer ทัง้สองเวอรช์นัใชก้ารตัง้คา่เดยีวกนั 

ตวัอยา่งเชน่ วธิปิีดตัวบล็อกป็อปอพั 

1. แตะหรอืคลกิไอคอนการตัง้คา่ (มมุขวาบน) แลว้แตะหรอืคลกิ ตวัเลอืกอนิเทอรเ์น็ต 

2. แตะหรอืคลกิแท็บ ความเป็นสว่นตวั จากนัน้ลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมาย เปิดตวับล็อกป็อบอพั 

วธิดีปูระวตักิารเรยีกดขูองคณุ 

1. เปิด Internet Explorer ส าหรับเดสกท็์อป (แตะหรอืคลกิไอคอน Internet Explorer บนแถบงานบนเดสกท็์อป) 

2. แตะหรอืคลกิไอคอนรายการโปรด (มมุขวาบน) แลว้แตะหรอืคลกิแท็บ ประวตั ิ

โปรแกรมเสรมิ  

Internet Explorer 10 ออกแบบมาเพือ่ประสบการณ์การใชง้านทีไ่มต่อ้งใชโ้ปรแกรมเสรมิและจะเลน่เนือ้หา HTML5 และวดิโีอ 

ทีเ่ลน่ดว้ย Adobe Flash Player โดยไมต่อ้งตดิตัง้โปรแกรมเสรมิตา่งหาก โปรแกรมเสรมิและแถบเครือ่งมอืจะท างานใน 

Internet Explorer ส าหรับเดสกท็์อปเทา่นัน้ หากตอ้งการดเูพจทีต่อ้งใชโ้ปรแกรมเสรมิใน Internet Explorer ใหปั้ดนิว้ลงมา 

หรอืคลกิขวาเพือ่เปิดแถบทีอ่ยู่ข ึน้มา แตะหรอืคลกิปุ่ ม เครือ่งมอืส าหรบัเพจ จากนัน้แตะหรอืคลกิ ดบูนเดสกท็์อป 

คณุสามารถด ูเปิดใชง้าน และปิดใชง้านโปรแกรมเสรมิทีส่ามารถใชไ้ดโ้ดย Internet Explorer ส าหรับเดสกท็์อป 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่จัดการ Add-on ใน Internet Explore ที ่Windows.com 

http://windows.microsoft.com/th-th/internet-explorer/change-ie-settings?ocid=IE10_cpl_general
http://windows.microsoft.com/th-th/internet-explorer/manage-add-ons#ie=ie-10
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หมายเหต ุหากคณุมปัีญหาในการเลน่วดิโีอหรอืดเูว็บเพจ โปรดดทูี ่วดิโีอไมเ่ลน่หรอืเว็บเพจแสดงอย่างไมถ่กูตอ้ง ที ่

Windows.com  

ความเขา้กนัไดข้องปลั๊กอนิ Java และ Silverlight 

โปรแกรมเสรมิ เชน่ Java และ Silverlight จะท างานใน Internet Explorer ส าหรับเดสกท็์อปเทา่นัน้ 

ดคู าแนะน าในการตดิตัง้ไดท้ี ่ตดิตัง้ Java ใน Internet Explorer ที ่Windows.com หรอืไปที ่Microsoft.com/Silverlight 

เพือ่ตดิตัง้ Silverlight ใน Internet Explorer ส าหรับเดสกท็์ อป  

การสตรมีเสยีงอยูเ่บือ้งหลัง 

หากคณุตอ้งการสตรมีเสยีงจากเว็บไซตพ์รอ้มกับใชง้านแอปอืน่ๆ ดว้ย ใหท้ าตามวธิใีดวธิหีนึง่ตอ่ไปนี้ 

 เปิด Internet Explorer ส าหรับเดสกท็์อป 

 สแนป Internet Explorer เวอรช์นัส าหรับระบบสมัผัสใหอ้ยูข่า้งแอปทีค่ณุก าลงัใชง้าน 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหัวขอ้นีไ้ดท้ี ่ใชแ้อปสองตวัเคยีงขา้งกนั (สแนปแอป) 

หมายเหต ุเพลงทีเ่ลน่ดว้ยแอป Xbox เพลงจะยังคงเลน่ตอ่ไปเมือ่คณุสลับใชง้านแอปและเมือ่หนา้จอดบั ดขูอ้มูลเพิม่ไดท้ีส่ว่น 

เพลง ในคูม่อืนี้ 

อเีมล 

ใชแ้อปอเีมลเพือ่อา่นและตอบกลบัขอ้ความอเีมลจากบญัชอีเีมลทัง้หมดของคณุโ

ดยไมต่อ้งสลบัมมุมองหรอืแอป 

เพิม่บัญชอีเีมล 

เรยีนรูว้ธิเีพิม่บญัชอีเีมลไดท้ีส่ว่น เพิม่บญัชอีเีมลของคณุ ในคูม่อืนี ้ 

เอาบัญชอีเีมลออก 

เรยีนรูว้ธิเีอาบญัชอีเีมลออกไดท้ี ่โปรแกรมจดหมายส าหรับ Windows: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com  

เปลีย่นการตัง้คา่อเีมล 

วธิเีปลีย่นการตัง้คา่บัญชอีเีมลของคณุ 

1. เปิดแอปอเีมล แลว้เปิดทางลัดการตัง้คา่ (ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่) 

2. แตะหรอืคลกิ บญัช ีแลว้เลอืกบญัชทีีค่ณุตอ้งการเปลีย่น  

3. การตัง้คา่จะปรากฏในหนา้ตา่งทางขอบขวาของหนา้จอ จากนัน้คณุสามารถเปลีย่นตัง้คา่ตา่งๆ เชน่ รหัสผา่นอเีมล 

จ านวนอเีมลทีด่าวนโ์หลด และลายเซ็นอเีมลของคณุ  

http://windows.microsoft.com/th-th/internet-explorer/videos-dont-work#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/th-th/internet-explorer/install-java#ie=ie-10
http://www.microsoft.com/silverlight/
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/mail-app-faq
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
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4. แตะหรอืคลกิลกูศรยอ้นกลับ 

การใชแ้อปอเีมล 

แอปอเีมลมบีานหนา้ตา่งสามบาน 

 บานหนา้ตา่งดา้นซา้ยแสดงโฟลเดอรแ์ละบัญชอีเีมล 

ของคณุ (ทีม่มุซา้ยลา่ง) 

แตะหรอืคลกิโฟลเดอรห์รอืบญัชเีพือ่สลบัไปยังบญัชนัีน้ๆ  

 บานหนา้ตา่งกลางแสดงขอ้ความตา่งๆ 

ส าหรับบญัชอีเีมลทีเ่ลอืกไว ้ 

 บานหนา้ตา่งดา้นขวา คอื 

บานหนา้ตา่งการอา่นซึง่แสดงเนือ้หาของอเีมลทีเ่ลอืกไว ้

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิใีชง้านแอปอเีมล 

*ตดิตัง้เวอรช์นัลา่สดุของแอปอเีมลจาก Windows Store เพือ่ใชค้ณุลกัษณะทัง้หมดตอ่ไปนี้ 

 

งาน สิง่ทีต่อ้งท า 

แสดงค าสัง่ของแอป ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ คลกิขวาหรอืกดแป้นโลโก ้Windows  

+ Z เพือ่ดคู าสัง่ในแอปอเีมล  

เลอืกขอ้ความหลายขอ้ความ   ดว้ยการสมัผสั ปัดนิว้ผา่นขอ้ความแตล่ะขอ้ความ (ในบานหนา้ตา่งกลาง) 

ทีค่ณุตอ้งการเลอืก  

 ดว้ยเมาสห์รอืแทร็คแพ็ด 

คลกิขวาทีข่อ้ความแตล่ะขอ้ความทีค่ณุตอ้งการเลอืก  

หากตอ้งการเลอืกกลุม่ขอ้ความทีต่อ่เนื่อง ใหก้ดแป้น Shift คา้งไว ้

แลว้กดแป้น ลูกศรขึน้ หรอื ลูกศรลง 

หากตอ้งการลา้งขอ้ความ ใหปั้ดนิว้ผ่านขอ้ความหรอืคลกิขวาทีข่อ้ความ 

ตอบกลับ ตอบกลับทัง้หมด หรอืสง่ตอ่ แตะหรอืคลกิไอคอนตอบกลบัทีม่มุขวาบน 

ลบขอ้ความ เลอืกขอ้ความอยา่งนอ้ยหนึง่ขอ้ความ 

จากนัน้แตะหรอืคลกิไอคอนถังขยะทีม่มุขวาบน 

คดัลอกและวาง   ดว้ยการสมัผสั แตะค าทีต่อ้งการ 

จากนัน้ลากวงกลมทีต่น้และทา้ยค าเพือ่เนน้ใหค้รอบคลมุค าทีเ่ลอืก 

แตะขอ้ความทีเ่ลอืกไว ้แลว้แตะ คดัลอก หรอื คดัลอก/วาง 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=253521
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บนแถบค าสัง่ของแอป   

 ดว้ยเมาสห์รอืแทร็คแพ็ด  เลอืกขอ้ความ จากนัน้คลกิขวาเพือ่เลอืก 

คดัลอก หรอื วาง 

 ดว้ยคยีบ์อรด์  กด Ctrl+C เพือ่คดัลอก และกด Ctrl+V เพือ่วาง 

สรา้งโฟลเดอรแ์ละยา้ยขอ้ความ ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ จากนัน้แตะหรอืคลกิ ตวัเลอืกโฟลเดอร ์

เพือ่สรา้งโฟลเดอรใ์หม ่หรอื ยา้ย เพือ่ยา้ยขอ้ความทีเ่ลอืก  

จัดรูปแบบขอ้ความ เลอืกขอ้ความในอเีมลใหมเ่พือ่ดตูวัเลอืกการจัดรูปแบบพืน้ฐาน เชน่ 

แบบอักษรหรอืรายการสญัลักษณ์แสดงหัวขอ้ยอ่ย  

นอกจากนี ้คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพล์ดั เชน่ Ctrl+B 

เพือ่เนน้ค าใหเ้ป็นตวัหนาและ Ctrl+Shift+F เพือ่เลอืกแบบอักษร 

ดรูายการแป้นพมิพล์ดัของแอปอเีมลไดท้ีห่ัวขอ้ แป้นพมิพล์ดั ที ่

Windows.com  

คน้หาขอ้ความ แตะไอคอนคน้หา (เหนอืขอ้ความของคณุ) หรอืเปิดทางลัดการคน้หา 

พมิพส์ ิง่ทีค่ณุตอ้งการคน้ในกลอ่งคน้หา (เชน่ ชือ่บคุคลหรอืขอ้ความจากอเีมล) 

แลว้กด Enter หรอืแตะไอคอนคน้หา  

พมิพข์อ้ความ เลอืกขอ้ความอเีมล จากนัน้เปิดทางลดัอปุกรณ์ เลอืกเครือ่งพมิพ ์แลว้เลอืก 

พมิพ ์ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่ฉันจะพมิพไ์ดอ้ย่างไร? 

การแจง้เตอืนอเีมล การแจง้เตอืนอเีมลใหมจ่ะปรากฏทีม่มุขวาบน บนหนา้จอเมือ่ล็อก 

และบนไทลข์องแอปอเีมล 

หากตอ้งการเปลีย่นวธิกีารแจง้เตอืนเกีย่วกับอเีมลใหม ่โปรดดทูี ่

วธิจีัดการการแจง้ใหท้ราบส าหรับจดหมาย ปฏทินิ การเชือ่มตอ่บคุคล 

และการสง่ขอ้ความ ที ่Windows.com  

ท าเครือ่งหมายขอ้ความเป็นยังไมไ่ดอ้า่น 

อเีมลขยะ หรอืถกูตัง้คา่สถานะแลว้ 

เลอืกขอ้ความอยา่งนอ้ยหนึง่ขอ้ความ 

จากนัน้ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้เลอืก ต ัง้คา่สถานะอเีมลขยะ 

หรอื ท าเครือ่งหมายเป็น 

ยงัไมไ่ดอ้า่น 

สง่หรอืรับอเีมล หากตอ้งการซงิคอ์เีมลดว้ยตนเอง ใหเ้ปิดค าสัง่ของแอป จากนัน้แตะ ซงิค ์

(หรอืกด F5)  

โดยคา่เริม่ตน้แลว้ 

แอปอเีมลจะดาวนโ์หลดอเีมลใหมท่นัททีีอ่เีมลมาถงึและยอ้นหลงัไป 2 สปัดาห ์

หากตอ้งการเปลีย่นเวลาและจ านวนอเีมลทีด่าวนโ์หลด 

ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ บญัช ีจากนัน้เลอืกบัญช ี

แลว้เปลีย่นการตัง้คา่ของคณุ 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/keyboard-shortcuts
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/how-manage-notifications
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/how-manage-notifications
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เปลีย่นลายเซ็นอเีมลของคณุ เปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ บญัช ีเลอืกบญัชอีเีมล แลว้คน้หาตวัเลอืก 

ใชล้ายเซ็น เปลีย่นขอ้ความในกลอ่ง  

สง่สิง่ทีแ่นบ ในขอ้ความอเีมลใหม ่ใหแ้ตะหรอืคลกิปุ่ มคลปิหนบีกระดาษทีม่มุขวาบน 

เลอืกไฟลท์ีค่ณุตอ้งการเพิม่ลงในขอ้ความ แลว้แตะหรอืคลกิ แนบ 

หากคณุมสี ิง่ทีแ่นบขนาดใหญ่หรอืตอ้งการใหผู้อ้ ืน่สามารถแกไ้ขไฟลไ์ด ้

ใหเ้ลอืกลงิก ์สง่โดยใช ้SkyDrive แทน ในขอ้ความอเีมล 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหัวขอ้นีไ้ดท้ี ่ส ิง่ทีแ่นบแบบพืน้ฐานกับสิง่ทีแ่นบของ 

SkyDrive แตกตา่งกนัอยา่งไร? ที ่Windows.com 

สง่อเีมลจากนามแฝงบน Outlook.com หากคณุใชน้ามแฝงกับบัญช ีOutlook.com โปรดดทูี ่

โปรแกรมจดหมายส าหรับ Windows: ค าถามทีถ่ามบอ่ย 

เพือ่ดขูอ้มูลเกีย่วกับวธิสีง่อเีมลจากนามแฝงบน Outlook.com 

เพิม่ผูต้ดิตอ่ ใชแ้อปผูค้นเพือ่เพิม่ผูต้ดิตอ่ เรยีนรูว้ธิไีดท้ี ่โปรแกรมเชือ่มตอ่บคุคลส าหรับ 

Windows ที ่Windows.com 

ใชแ้อปอเีมลอืน่ๆ ไดไ้หม? 

 คณุสามารถใช ้Internet Explorer เพือ่เขา้ถงึบญัชเีว็บเมลตา่งๆ 

ปักหมดุเพจเว็บเมลของคณุบนหนา้จอเริม่เพือ่การเขา้ถงึอย่างรวดเร็ว 

ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวธิปัีกหมดุเว็บเพจบนหนา้จอเริม่ไดท้ีห่ัวขอ้ รายการเว็บโปรดของคณุ ในคูม่อืนี ้

 คณุสามารถใชแ้อปเดสกท็์อป เชน่ Outlook (แยกจ าหน่ายตา่งหาก) หรอืคน้หาแอปอเีมลไดใ้น Windows Store 

ผูค้น 

แอปผูค้นเป็นมากกวา่สมดุรายชือ่ 

โดยชว่ยใหค้ณุทนัขา่วสารลา่สดุดว้ยเครอืขา่ยสงัคมและไมพ่

ลาดการตดิตอ่กบัคนส าคญัทีส่ดุของคณุ 

เมือ่คณุเชือ่มตอ่บัญชขีองคณุ เชน่ Facebook, Twitter และ 

LinkedIn คณุจะไดรั้บการอัปเดต ทวตี 

และรูปภาพลา่สดุทัง้หมดรวมไวใ้นทีเ่ดยีว 

แสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัการปรับปรุงหรอืรทีวตีไดโ้ดยไม่ต ้

องสลบัแอป  

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/what-difference-skydrive-attachments-basic
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/what-difference-skydrive-attachments-basic
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/mail-app-faq
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/people-faq
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/people-faq
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เพิม่บคุคล 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิเีพิม่บคุคลจากรายชือ่ผูต้ดิตอ่และสมดุรายชือ่ทีม่อียูข่องคณุ  

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ ผูค้น 

2. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ บญัช ี

3. แตะหรอืคลกิ เพิม่บญัช ี

4. เลอืกบญัชอีเีมลหรอืเครอืขา่ยสงัคมทีค่ณุตอ้งการเพิม่ และท าตามค าแนะน าบนหนา้จอ  

คณุจะตอ้งลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยรหัสผ่านบัญชขีองคณุ และคณุจะเห็นขอ้มลูจรงิทีจ่ะใชร้่วมกนัระหวา่ง Microsoft 

กบับญัชทีีค่ณุก าลงัเพิม่ รอสองถงึสามนาท ีแลว้ผูต้ดิตอ่ของคณุจะเริม่ปรากฏในแอปผูค้น คณุอาจเห็นภาพถา่ยโปรไฟล ์

การอัปเดตสถานะ และขอ้มลูอืน่ๆ โดยขึน้อยู่กบัชนดิบัญช ี 

เรยีนรูว้ธิเีพิม่ผูต้ดิตอ่ทลีะคนหรอืเพิม่ผูต้ดิตอ่จากอเีมลไดท้ี ่โปรแกรมเชือ่มตอ่บคุคลส าหรับ Windows: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่

Windows.com 

หมายเหต ุณ วนัที ่30 มกราคม 2556 Google ไมส่นับสนุนการเชือ่มตอ่ EAS (Exchange ActiveSync) 

แบบใหมใ่นบางสถานการณ์อกีตอ่ไป ดงันัน้วธิเีพิม่ผูต้ดิตอ่ไปยังแอปผูค้นจงึอาจเปลีย่นแปลงได ้ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

วธิซีงิคบ์รกิารของ Google กบั Windows ที ่Windows.com 

เคล็ดลบั 

 หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการเชือ่มโยงผูต้ดิตอ่หรอืเปลีย่นผูต้ดิตอ่ทีค่ณุเห็น โปรดดทูี ่โปรแกรมเชือ่มตอ่บคุคลส าหรับ 

Windows: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com 

คน้หาบคุคล 

เมือ่คณุเพิม่บคุคลแลว้ มหีลายวธิทีีค่ณุสามารถตดิตอ่หรอืตดิตามขา่วสารของพวกเขาได ้ 

 คน้หา ในแอปผูค้น ใหเ้ปิดทางลดัการคน้หา แลว้พมิพช์ือ่บคุคล  

 ขา้มไปยังตวัอักษรของพยัญชนะในแอปผูค้น ใหย้อ่เพือ่ดเูฉพาะพยัญชนะ 

เลอืกตวัอกัษรเพือ่ไปยังบคุคลทีม่ชี ือ่ขึน้ตน้ดว้ยตวัอักษรนัน้  

 ปักหมดุบคุคลทีห่นา้จอเริม่ เมือ่คณุปักหมดุบคุคลทีห่นา้จอเริม่ 

คณุจะเห็นการอปัเดตและทวตีของพวกเขาในทนัททีีเ่กดิขึน้ 

จากนัน้สามารถตรงไปยังขอ้มูลผูต้ดิตอ่และการอปัเดตของพวกเขา (ดทูี ่ปักหมดุผูต้ดิตอ่ทีห่นา้จอเริม่)     

 เพิม่บคุคลเป็นรายการโปรดรูปภาพของพวกเขาเป็นสิง่แรกทีค่ณุจะเห็นเมือ่เปิดแอปผูค้น 

(แตะหรอืคลกิบคุคลในแอปผูค้น จากนัน้ปัดนิว้ลงมาจากขอบบน แลว้แตะหรอืคลกิ รายการโปรด)      

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/people-faq
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ตดิตอ่กับบคุคล 

เมือ่คณุพบใครบางคนแลว้ คณุมหีลายวธิทีีจ่ะตดิตอ่พวกเขาดังนี้ 

 สง่ขอ้ความโตต้อบแบบทนัทหีรอือเีมล  

 โทรศพัทห์รอืสนทนาทางวดิโีอ  

 ระบทุีอ่ยู่บนแผนทีเ่พือ่ใหม้เีสน้ทางพรอ้มใชเ้สมอ  

 เขยีนบนกระดานขอ้ความ Facebook 

เปลีย่นผูต้ดิตอ่ทีค่ณุจะเห็น 

ตามคา่เริม่ตน้ ผูต้ดิตอ่ทัง้หมดจากบญัชทีีค่ณุเพิม่จะปรากฏในรายการผูต้ดิตอ่ของคณุ อย่างไรก็ตาม 

คณุสามารถกรองรายการไดต้ามเครอืขา่ย เรยีนรูว้ธิไีดท้ี ่ฉนัจะเปลีย่นผูต้ดิตอ่ทีฉ่นัเห็นไดอ้ยา่งไร ที ่Windows.com เพจ 

โปรแกรมเชือ่มตอ่บคุคลส าหรับ Windows: ค าถามทีถ่ามบอ่ย 

ปักหมดุผูต้ดิตอ่ทีห่นา้จอเริม่ 

ใหค้นส าคัญอยู่ดา้นหนา้และตรงกลาง ปักหมดุทีห่นา้จอเริม่เพือ่ดรููปภาพและการอปัเดตใหม่ๆ พวกเขาโดยไม่ตอ้งเปิดแอป  

การปักหมดุยังเป็นทางลดัทีส่ะดวกในการสง่อเีมล เริม่แชท และอืน่ๆ  

1. ในแอปผูค้น ใหแ้ตะหรอืคลกิบคุคลทีค่ณุตอ้งการปักหมดุ  

2. ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะหรอืคลกิ ปกัหมุดทีห่นา้จอเร ิม่ 

รูปภาพโปรไฟลแ์ละการอัปเดตสถานะ Facebook และทวตีของพวกเขาจะปรากฏเป็นไทลบ์นหนา้จอเริม่ของคณุ 

แตะหรอืคลกิไทลเ์พือ่ดขูอ้มูลผูต้ดิตอ่ของพวกเขา จากนัน้คณุสามารถสง่อเีมล โทรศพัท ์

หรอืสง่ขอ้ความถงึพวกเขาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

โพสตก์ารอัปเดตของคณุเอง 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิอีัปเดตสถานะ Facebook หรอืเขยีนทวตี  

1. ในแอปผูค้น ใหปั้ดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ ฉนั 

2. ภายใต ้มอีะไรใหม ่ใหเ้ลอืกเครอืขา่ยสงัคม พมิพข์อ้ความของคณุ แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนสง่  

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/people-faq


 

© 2013 Microsoft   หนา้ 97 

 

เขยีนบนกระดานขอ้ความ Facebook ของผูอ้ืน่ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิเีขยีนบนกระดานขอ้ความ Facebook ของผูอ้ืน่  

1. ในแอปผูค้น แตะหรอืคลกิผูต้ดิตอ่  

2. ใน มอีะไรใหม ่พมิพอ์ะไรก็ไดใ้นกลอ่ง Facebook แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนโพสต ์ 

เคล็ดลบั 

 คณุสามารถใชท้างลดัการแบง่ปันเพือ่แบง่ปันลงิกห์รอืภาพถ่ายกบัเครอืขา่ยสงัคมได ้โปรดดทูี ่แบง่ปันภาพถา่ย ลงิก ์

และอกีมากมาย ในคูม่อืนี ้ 

ปฏทินิ 

แอปปฏทินิจะรวมปฏทินิทัง้หมดของคณุเขา้ไวด้ว้ยกนัเพือ่ใหค้ณุสามารถตดิตามก าหนดการและใชเ้วลาวา่งของคณุใหเ้ป็นประโย

ชนท์ีส่ดุ ตัวเตอืนและการแจง้เตอืนจะเตอืนใหค้ณุทราบเหตกุารณ์และการนัดหมายเพือ่ใหค้ณุไมพ่ลาดสิง่ใดๆ 

รวมปฏทินิทัง้หมดของคณุเขา้ไวด้ว้ยกัน 

เมือ่เพิม่บญัชอีเีมลแลว้ คณุสามารถเห็นการนัดหมายทัง้หมดของคณุไดใ้นทีเ่ดยีว ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิเีพิม่บญัชไีปยังแอปปฏทินิ 

1. เปิดแอปปฏทินิ จากนัน้ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ 

2. แตะหรอืคลกิ บญัช ี

3. แตะหรอืคลกิ เพิม่บญัช ีแลว้เลอืกชนดิบญัชทีีค่ณุตอ้งการเพิม่ จากนัน้ท าตามค าแนะน าบนหนา้จอ 

หากบัญชขีองคณุมหีลายปฏทินิ คณุอาจไม่สามารถดปูฏทินิทัง้หมดในแอปปฏทินิได ้คณุจะตอ้งไปยังปฏทินิดัง้เพือ่ดปูฏทินินัน้ 

ตวัอยา่งเชน่ หากปฏทินิ Gmail ของคณุมปีฏทินิครอบครัวทีใ่ชร้่วมกนัและปฏทินินีไ้ม่แสดงขึน้ในแอปปฏทินิ คณุจะตอ้งไปที ่

www.gmail.com เพือ่ดเูหตกุารณ์ดงักลา่ว 

หมายเหต ุณ วนัที ่30 มกราคม 2556 Google ไมส่นับสนุนการเชือ่มตอ่ EAS (Exchange ActiveSync) แบบใหมอ่กีตอ่ไป  

หากคณุใชแ้อปปฏทินิเวอรช์นัลา่สดุ ปฏทินิ Google ของคณุจะไม่ซงิคก์ับแอปปฏทินิ ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่วธิซีงิคบ์รกิาร 

ของ Google ที ่Windows.com 

เปลีย่นตัวเลอืกของคณุ 

คณุสามารถเลอืกปฏทินิทีจ่ะเห็นในสตีา่งๆ ตามตอ้งการ ตัวอย่างเชน่ คณุสามารถซอ่นปฏทินิวนัเกดิจากเครอืขา่ยสงัคมได ้

วธิเีปลีย่นตัวเลอืกปฏทินิของคณุ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ ตวัเลอืก (จากแอปปฏทินิ) 

2. เลอืกปฏทินิทีค่ณุตอ้งการแสดงและสทีีค่ณุตอ้งการ 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/use-google-windows-8-rt
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สลับมมุมอง 

คณุสามารถสลับระหวา่งมมุมองปฏทินิทัง้สาม วนั สปัดาห ์และเดอืน ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดค าสัง่ของแอป (ปัดนิว้ลงมาจากขอบบนของหนา้จอหรอืคลกิขวา)  

2. แตะหรอืคลกิ วนั สปัดาหก์ารท างาน สปัดาห ์หรอื เดอืน 

เพิม่รายการปฏทินิ 

คณุสามารถเตอืนตัวเองเกีย่วกับรายการทีต่อ้งท าหรอืเชญิใครก็ตามเขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. แตะหรอืคลกิวนัและเวลาส าหรับการนัดหมายหรอืเหตกุารณ์ใหม ่(คณุยังสามารถปัดนิว้ลงมาจากขอบบนของหนา้จอ 

แลว้แตะ ใหม ่ทีม่มุขวาลา่ง) 

2. เลอืกปฏทินิส าหรับการนัดหมาย 

3. เพิม่รายละเอยีดเกีย่วกับการนัดหมาย เชน่ ชือ่เรือ่ง สถานที ่และระยะเวลา 

4. ในชอ่ง ใคร ใหพ้มิพช์ือ่หรอืทีอ่ยูอ่เีมลของผูท้ีค่ณุตอ้งการเชญิ  

หากคณุก าลงัสรา้งการประชมุจากบญัช ีOutlook 

คณุอาจเห็นไดว้า่ใครวา่งหรอืไมว่า่งและจัดก าหนดการประชมุตามความพรอ้มของบคุคลนัน้ๆ หากตอ้งการท าเชน่นี ้

ใหแ้ตะหรอืคลกิ ผูช้ว่ยจดัก าหนดการ คณุลักษณะนีจ้ะใชง้านไดก็้ตอ่เมือ่ทีท่ างานของคณุใช ้

Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 หรอื Microsoft Exchange Server 

2013 Preview โปรดสอบถามขอ้มลูจากผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุ 

5. หากคณุตอ้งการท าใหเ้หตกุารณ์นีเ้ป็นเหตกุารณ์ทีเ่ป็นกจิวตัร ใหแ้ตะหรอืคลกิ แสดงเพิม่เตมิ และเลอืกความถี ่

6. แตะหรอืคลกิ บนัทกึ (  ) 

พรอ้มเสมอดว้ยตัวเตอืน 

วธิเีพิม่การแจง้เตอืนปฏทินิไปยังหนา้จอเมือ่ล็อกของคณุ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ีแลว้แตะหรอืคลกิ 

ปรบัแตง่ 

2. ภายใตแ้อปส าหรับหนา้จอเมือ่ล็อก ใหแ้ตะหรอืคลกิ + แลว้แตะหรอืคลกิ 

ปฏทินิ 

3. แตะหรอืคลกิ การแจง้เตอืน (ทางดา้นซา้ย) จากนัน้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การแจง้เตอืนเปิดอยู่ส าหรับแอปปฏทินิ 

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ โปรดดทูี ่โปรแกรมปฏทินิส าหรับ Window: ค าถามทีถ่ามบอ่ย บน Windows.com 

ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวธิรัีบการแจง้เตอืนเกีย่วกับเหตกุารณ์ทีก่ าลงัจะมาถงึไดท้ี ่วธิจีัดการการแจง้ใหท้ราบส าหรับจดหมาย ปฏทินิ 

การเชือ่มตอ่บคุคล และการสง่ขอ้ความ บน Windows.com 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/calendar-faq
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กลอ้ง 

Surface มกีลอ้งสองกลอ้ง คณุสามารถใชก้ลอ้งหนา้ส าหรับการสนทนาทางวดิโีอกับเพือ่น 

และใชก้ลอ้งหลงัเพือ่บนัทกึการประชมุและเหตกุารณ์ตา่ง

ๆ โดยไมต่อ้ง 

ใชม้อืจับ นอกจากนี ้คณุยังสามารถใชก้ลอ้งใดก็ได ้

เพือ่ถา่ยภาพ 

ไฟกลอ้งจะปรากฏขึน้เมือ่กลอ้งตวัใดตวัหนึง่เปิดอยู ่

ดงันัน้จงึไมม่กีารบนัทกึภาพโดยไมรู่ต้วั 

กลอ้งทัง้สองมโีฟกัสคงที ่

คณุจงึไม่ตอ้งกงัวลเรือ่งการจับโฟกสั กลอ้ง 

จะถา่ยวดิโีอแบบ HD 720p ดว้ยอตัราสว่นภาพ 16:9 

กลอ้งทัง้สองดา้นสามารถถา่ยภาพและบนัทกึวดิโีอได ้

กลอ้งหลงัจะท ามมุตรงไปดา้นหนา้เมือ่ Surface วางอยูบ่นขาตัง้  

ถา่ยวดิโีอ  

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ กลอ้ง 

2. แตะหรอืคลกิ โหมดวดิโีอ ไอคอนนีจ้ะสลบัระหวา่งโหมดวดิโีอและภาพถา่ย  

3. แตะหรอืคลกิ เปลีย่นกลอ้ง เพือ่สลบัระหวา่งกลอ้งหนา้และหลงั  

4. แตะหนา้จอเพือ่เริม่บนัทกึวดิโีอ เมือ่เสร็จสิน้ แตะหนา้จอเพือ่หยดุบนัทกึ  

เคล็ดลบั 

 แตะหรอืคลกิ ตวัเลอืกกลอ้ง เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ เชน่ ระบบป้องกนัภาพสัน่ไหว ความสวา่ง และความเปรยีบตา่ง  

 วดิโีอทีค่ณุถา่ยดว้ย Surface จะถกูบนัทกึลงในอัลบัม้มว้นฟิลม์ในไลบรารรีูปภาพของคณุ 

ใชแ้อปภาพถา่ยเพือ่ชมวดิโีอของคณุ 

 คณุยังสามารถใชแ้อปกลอ้งอืน่ๆ จาก Windows Store ไดอ้กีดว้ย 

ถา่ยภาพ 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ กลอ้ง 

2. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดเ้ลอืก โหมดวดิโีอ ไว ้ 

3. แตะหรอืคลกิ เปลีย่นกลอ้ง เพือ่สลบัระหวา่งกลอ้งหนา้และหลงั  

4. แตะหนา้จอเพือ่ถ่ายภาพ  

  



 

© 2013 Microsoft   หนา้ 100 

 

เคล็ดลบั   

 แตะหรอืคลกิ ตวัเลอืกกลอ้ง เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ตา่งๆ เชน่ ความละเอยีด ความสวา่ง และความเปรยีบตา่ง  

 ภาพทีค่ณุถา่ยดว้ย Surface จะถกูบนัทกึลงในอลับัม้มว้นฟิลม์ในไลบรารรีูปภาพ ใหใ้ชแ้อปภาพถา่ยเพือ่ดภูาพถา่ย 

ของคณุ  

เรยีนรูเ้พิม่ไดท้ี ่โปรแกรมกลอ้งและเว็บแคม: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com 

Xbox เพลง 

ดว้ย Xbox เพลง คณุสามารถเลน่เพลงในคอลเลกชนัปัจจบุนัของคณุ เลอืกจากอัลบัม้และเพลงหลายลา้นเพือ่สตรมี 4 หรอืเพิม่ 

ลงในไลบรารเีพลงของคณุ ทัง้หมดนีส้ามารถท าไดด้ว้ยแอปเพลง และในยามทีค่ณุไม่แน่ใจวา่อยากฟังอะไรด ี

แอปเพลงสามารถชว่ยใหค้ณุสรา้งรายการทีจ่ะเลน่แบบก าหนดเองตามรายการโปรดของคณุ 

4 หลงัจากผา่น 6 เดอืนไปแลว้ การสตรมีฟรจีะจ ากดัอยูท่ี ่10 ชัว่โมงตอ่เดอืน สตรมีไดไ้มจ่ ากดัหากสมคัรใชบ้รกิาร Xbox Music Pass แบบมคีา่ใชจ้า่ย  

ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบัญช ีMicrosoft ของคณุ 

คณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชด้ว้ย บัญช ีMicrosoft เพือ่สตรมีหรอืซือ้เพลงจาก Xbox เพลง ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ เพลง 

2. ท าอยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 คลกิ ลงชือ่เขา้ใช ้(ทีม่มุขวาบน) 

 ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ บญัช ีคลกิ ลงชือ่เขา้ใช ้

3. พมิพข์อ้มลูบัญช ีMicrosoft ของคณุ (อเีมลและรหัสผา่น) แลว้แตะหรอืคลกิ บนัทกึ 

เลน่เพลงในคอลเลกชนัของคณุ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิเีลน่เพลงในไลบรารเีพลงของคณุ  

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ เพลง 

2. เลือ่นไปทางซา้ย แลว้แตะหรอืคลกิ เพลงของฉนั 

3. เลอืกเพลงหรอือลับัม้ทีค่ณุตอ้งการเลน่หรอืเพิม่ลงในรายการทีจ่ะเลน่ 

(ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอเพือ่ดตูัวเลอืกทัง้หมดของคณุ)  

ไมม่เีพลงใชไ่หม? หากสว่น เพลงของฉนั วา่งเปลา่ ใหเ้พิม่เพลงลงในไลบรารเีพลงของคณุในเดสกท็์อป หรอื เขา้ร่วม 

โฮมกรุ๊ป เพือ่เขา้ถงึเพลงบนพซีเีครือ่งตา่งๆ บนเครอืขา่ยในบา้นของคณุ 

 หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในการคดัลอกเพลงลงในไลบรารเีพลงของคณุ โปรดดทูี ่ยา้ยไฟลไ์ปยัง Surface 

ของคณุในคูม่อืนี้ 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/camera-app-faq
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 หากตอ้งการเลน่เพลงทีเ่ก็บอยู่บนพซีเีครือ่งอืน่ๆ โปรดดทูี ่คน้หารายการทีใ่ชร้่วมกนับนคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ๆ  

ในคูม่อืนี้ 

เคล็ดลบั  

 หากตอ้งการเสยีงทรงพลงัขึน้ ใหเ้ชือ่มตอ่ล าโพงภายนอกกับแจ็คชดุหฟัูงหรอืพอรต์ USB บน Surface 

หรอืเชือ่มตอ่ล าโพง Bluetooth แบบไรส้าย ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่เชือ่มตอ่อปุกรณ์ 

 หากตอ้งการเห็นเพลงของคณุเมือ่แอปเพลงเปิดขึน้ ใหเ้ปิดตวัเลอืกนีใ้นการก าหนดลักษณะ (จากแอปเพลง ใหเ้ปิด 

ทางลัดการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ การก าหนดลกัษณะ แลว้ตัง้คา่มมุมองเริม่ตน้เป็น เปิด) 

สตรมีเพลง 

เมือ่ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีMicrosoft 

คณุสามารถเขา้ถงึเพลงหลายลา้นเพลงทีค่ณุสามารถสตรมีไดท้นัทโีดยไมม่คีา่ใชจ้่าย*ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิสีตรมีเพลง 

1. จากแอปเพลง ใหเ้ปิดทางลัดการคน้หา (ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ คน้หา) 

2. พมิพช์ือ่ศลิปิน อลับัม้ หรอืเพลงในกลอ่งคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนคน้หา  

3. เลอืกศลิปิน อลับัม้ หรอืเพลงทีค่ณุตอ้งการ แลว้เลอืกเลน่  

*ตอ้งใชอ้นิเทอรเ์น็ต อาจมคีา่บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย หลงัจากผา่น 6 เดอืนไปแลว้ การสตรมีเพลงฟรจีะจ ากดัอยูท่ี ่10 ชัว่โมงตอ่เดอืน 

ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการสตรมีเพลงไมจ่ ากดัไดท้ีส่ว่น Xbox Music Pass ดา้นลา่ง  

ซือ้เพลงและอัลบัม้  

คณุสามารถใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุเพือ่ซือ้เพลงและอัลบัม้จาก Xbox Music Store ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. คน้หาเพลงหรอือัลบัม้ทีค่ณุตอ้งการ คณุสามารถใชท้างลดัการคน้หา เพือ่คน้หาเพลง อลับัม้ 

หรอืศลิปินเฉพาะไดอ้ย่างรวดเร็ว หรอืเรยีกดจูาก Xbox Music Store โดยเลอืก เพลงท ัง้หมด หรอื เพลงยอดนยิม 

2. แตะหรอืคลกิ ซือ้อลับ ัม้ หรอืแสดงค าสัง่ของแอป แลว้แตะหรอืคลกิ ซือ้เพลง 

(ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอหรอืคลกิขวาเพือ่ดคู าสัง่ของแอป)  

หากตอ้งการดกูารตัง้คา่บญัชขีองคณุ (รวมถงึตวัเลอืกการช าระเงนิและประวตักิารเรยีกเก็บเงนิ) ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ 

แลว้แตะหรอืคลกิ บญัช ี

ใช ้Smart DJ 

Smart DJ จะสรา้งรายการทีจ่ะเลน่โดยอตัโนมัตจิากเพลงทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัศลิปินทีค่ณุป้อน ตวัอยา่งเชน่ หากคณุชอบ  

The Rolling Stones คณุสามารถใช ้Smart DJ เพือ่สรา้งรายการทีจ่ะเลน่จากเพลงของวงนี้และจากวงอืน่ๆ ทีแ่นวดนตรคีลา้ยกนั 

เพลงส าหรับรายการทีจ่ะเลน่จะถกูดงึมาจากคอลเลกชนัของคณุและ Xbox Music Store 

ในสว่น ก าลงัเลน่ ของแอปเพลง ใหแ้ตะหรอืคลกิ Smart DJ ใหม ่พมิพช์ือ่ศลิปิน แลว้แตะไอคอนเลน่ 
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สรา้งรายการทีจ่ะเลน่ 

คณุสามารถสรา้งและบนัทกึรายการทีจ่ะเลน่ เพือ่เขา้ถงึเพลงโปรดของคณุไดอ้ย่างงา่ยดาย ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้ 

1. เลือ่นไปทางซา้ยในแอปเพลง แลว้แตะหรอืคลกิ เพลงของฉนั 

2. แตะหรอืคลกิ รายการทีจ่ะเลน่ แลว้แตะหรอืคลกิ สรา้งรายการทีจ่ะเลน่ใหม ่

3. พมิพช์ือ่ส าหรับรายการทีจ่ะเลน่ แลว้แตะหรอืคลกิ บนัทกึ 

4. เลอืกอลับัม้หรอืเพลงในคอลเลกชนัของคณุ แลว้แตะหรอืคลกิ เพิม่ลงในรายการทีจ่ะเลน่ จากค าสัง่ของแอป  

(ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอหรอืคลกิขวาเพือ่เปิดค าสัง่ของแอป)  

Xbox Music Pass 

ซือ้ Xbox Music Pass เพือ่เขา้ถงึเพลงหลายลา้นเพลงไดไ้มจ่ ากดั และไมม่โีฆษณากวนใจ 

สตรมีหรอืดาวนโ์หลดเพลงแลว้เลน่บนพซี ีแท็บเล็ต Windows Phone หรอื Xbox 360 

คณุสามารถฟังเพลงไดแ้มไ้มม่อีนิเทอรเ์น็ตและระหวา่งเดนิทาง สรา้งและบนัทกึรายการทีจ่ะเลน่แบบก าหนดเอง หรอืให ้

SmartDJ สรา้งใหค้ณุโดยยดึตามศลิปินทีค่ณุรูจั้กและชืน่ชอบ 

ตอ้งการความชว่ยเหลอืใชไ่หม? 

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกับ Xbox เพลงหรอื Xbox Music Store โปรดดทูี ่Xbox เพลง ที ่support.xbox.com 

แอปเพลงเพิม่เตมิ 

 คณุยังสามารถใช ้Windows Media Player (แอปเดสกท็์อปทีม่มีาใหพ้รอ้มกบั Windows 8) เพือ่เลน่เพลงและวดิโีอ 

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในการใช ้Windows Media Player โปรดดทูี ่การเริม่ตน้ใชง้าน Windows Media Player  

ที ่Windows.com 

 คณุสามารถเรยีกดหูรอืคน้หาแอปเพลงเพิม่เตมิไดใ้น Windows Store 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=262213
http://support.xbox.com/music-and-video/music/music-info
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/getting-started-with-windows-media-player
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ภาพถา่ย 

คณุสามารถใชแ้อปภาพถา่ยเพือ่เรยีกดแูละคน้หาภาพถา่

ยในไลบรารรีูปภาพของคณุ 

คณุยังสามารถเพิม่ขอ้มลูบญัชสี าหรับไซตโ์ปรดของคณุ

ลงในแอปภาพถา่ย เขน่ Facebook, Flickr และ 

SkyDrive เพือ่ใหภ้าพถา่ยเหลา่นัน้แสดงขึน้เชน่กนั 

แอปภาพถา่ยชว่ยใหค้ณุเรยีกดแูละเห็นภาพถา่ยทัง้หมด

ไดใ้นทีเ่ดยีว 

หากตอ้งการดภูาพถา่ยของคณุ ใหไ้ปทีห่นา้จอเริม่  

แลว้เปิดแอปภาพถา่ย 

 หากตอ้งการดภูาพถา่ยและวดิโีอทีถ่า่ยดว้ย 

Surface ของคณุ ใหแ้ตะหรอืคลกิ ไลบรารรีูปภาพ แลว้แตะหรอืคลกิ มว้นฟิลม์ 

 ภาพถา่ยทีอ่ยูใ่นไลบรารรีูปภาพของคณุจะปรากฏในแอปภาพถา่ย เรยีนรูว้ธิเีพิม่ภาพถา่ยไปยังแอปภาพถ่ายไดท้ี ่

โปรแกรมรูปถา่ยส าหรับ Windows: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com 

เคล็ดลบั  

 หากตอ้งการดคู าสัง่ของแอป เชน่ ภาพนิง่ และ เลอืกทัง้หมด ใหปั้ดนิว้ลงมาจากขอบบนของหนา้จอหรอืคลกิขวา  

 หากตอ้งการดวูา่แอปภาพถา่ยสนับสนุนรูปแบบไฟลป์ระเภทใดบา้ง โปรดดทูี ่Surface รองรับไฟลช์นดิใดบา้ง?  

ที ่Surface.com 

น าเขา้ภาพถา่ยหรอืวดิโีอ 

คณุยังสามารถใชแ้อปภาพถา่ยเพือ่น าเขา้ภาพถา่ยจากกลอ้ง โทรศพัท ์หรอืทีเ่ก็บขอ้มลูแบบถอดได ้(USB 

แฟลชไดรฟ์หรอืการด์หน่วยความจ า microSD) ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้

1. เชือ่มตอ่กลอ้ง โทรศพัท ์หรอืทีเ่ก็บขอ้มลูแบบถอดไดข้องคณุกบั Surface 

2. เปิดแอปภาพถา่ย แลว้ปัดนิว้ขึน้มาจากขอบลา่งของหนา้จอ จากนัน้แตะหรอืคลกิ น าเขา้ 

3. แตะหรอืคลกิกลอ้งหรอืการด์หน่วยความจ าทีต่อ้งการน าเขา้  

4. ปัดนิว้ลงมาหรอืคลกิขวาทีภ่าพถา่ยหรอืวดิโีอแตล่ะรายการทีต่อ้งการน าเขา้เพือ่ท าการเลอืก  

5. ป้อนชือ่ส าหรับโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการวางไฟล ์แลว้แตะหรอืคลกิ น าเขา้ 

เคล็ดลบั 

 หากตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกับแอปภาพถา่ย โปรดดทูี ่โปรแกรมรูปถา่ยส าหรับ Windows: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่

Windows.com  

 หากคณุมภีาพถา่ยหรอืวดิโีอจ านวนมาก คณุสามารถจัดเก็บไวบ้น SkyDrive และเขา้ถงึไดจ้ากอปุกรณ์ใดๆ 

ทีเ่ชือ่มตอ่กบัเว็บ รวมถงึ Surface ดว้ย ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีห่ัวขอ้ SkyDrive ในคูม่อืนี้ 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/photos-app-faq
http://www.microsoft.com/Surface/th-th/support/storage-files-and-folders/which-file-types-are-supported
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/photos-app-faq
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 คณุสามารถใชแ้กลเลอรภีาพถ่ายเพือ่แกไ้ขภาพถา่ย และใช ้Movie Maker เพือ่แกไ้ขวดิโีอได ้

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับแอปเหลา่นีไ้ดท้ีห่ัวขอ้ แอปเดสกท็์อปฟร ีในคูม่อืนี้ 

Xbox วดิโีอ 

ใชแ้อป Xbox 

วดิโีอเพือ่ดาวนโ์หลดหรอืสตรมีหนังและรายการโทรทั

ศนท์ีค่ณุโปรดปราน นอกจากนี้  

คณุยังสามารถใชแ้อปวดิโีอเพือ่ชมวดิโีอจากไลบรารวี ิ

ดโีอของคณุไดอ้กีดว้ย  

เลน่วดิโีอจากไลบรารขีองคณุ  

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิเีลน่วดิโีอจากไลบรารวีดิโีอของคณุ  

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ วดิโีอ 

2. เลือ่นไปทางซา้ย แลว้แตะหรอืคลกิ 

วดิโีอของฉนั 

3. แตะหรอืคลกิวดิโีอทีค่ณุตอ้งการเลน่ หากตอ้งการดตูัวเลอืกเพิม่เตมิ ใหปั้ดนิว้ลงมาบนวดิโีอ  

ไมม่วีดิโีอใช่ไหม? หาก วดิโีอของฉนั วา่งเปลา่ ใหเ้พิม่วดิโีอลงในไลบรารวีดิโีอของคณุหรอื เขา้ร่วมโฮมกรุ๊ป 

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในการคดัลอกวดิโีอลงในไลบรารวีดิโีอของคณุ โปรดดทูี ่ยา้ยไฟลไ์ปยัง Surface ของคณุ ในคูม่อืนี ้

หากตอ้งการเลน่ 

วดิโีอทีเ่ก็บอยูบ่นพซีเีครือ่งอืน่ๆ โปรดดทูี ่คน้หารายการทีใ่ชร้่วมกนับนคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ๆ ในคูม่อืนี้ 

คณุยังสามารถใช ้Windows Media Player เพือ่เลน่วดิโีอ และใช ้Movie Maker เพือ่แกไ้ขวดิโีอได ้

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับแอปเหลา่นีไ้ดท้ีห่ัวขอ้ แอปเดสกท็์อปฟร ีในคูม่อืนี้ 

เคล็ดลบั 

 หากตอ้งการดวูา่รูปแบบใดไดรั้บการสนับสนุน โปรดดทูี ่Surface รองรับไฟลช์นดิใดบา้ง? ที ่Surface.com 

 หากตอ้งการเสยีงทรงพลงัขึน้ ใหเ้ชือ่มตอ่ล าโพงภายนอกกับแจ็คชดุหฟัูงหรอืพอรต์ USB บน Surface 

หรอืเชือ่มตอ่ล าโพง Bluetooth แบบไรส้าย ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่เชือ่มตอ่อปุกรณ์ 

 หากตอ้งการเห็นวดิโีอของคณุเมือ่แอปวดิโีอเปิดขึน้ ใหเ้ปิดตัวเลอืกนีใ้นการก าหนดลักษณะ (จากแอปวดิโีอ ใหเ้ปิด 

ทางลัดการตัง้คา่ แตะหรอืคลกิ การก าหนดลกัษณะ แลว้ตัง้คา่มมุมองเริม่ตน้เป็น เปิด)   

  

http://www.microsoft.com/surface/th-th/support/storage-files-and-folders/which-file-types-are-supported
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ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบัญช ีMicrosoft ของคณุ 

คณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชด้ว้ย บญัช ีMicrosoft เพือ่สตรมีหรอืดาวนโ์หลดวดิโีอจาก Xbox วดิโีอ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ วดิโีอ 

2. ท าอยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 คลกิ ลงชือ่เขา้ใช ้(ทีม่มุขวาบน) 

 ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ บญัช ีคลกิ ลงชือ่เขา้ใช ้

3. พมิพข์อ้มลูบัญช ีMicrosoft ของคณุ (อเีมลและรหัสผา่น) แลว้แตะหรอืคลกิ บนัทกึ 

เรยีกด ูซือ้ และเชา่ภาพยนตรแ์ละรายการโทรทัศน ์

ใชแ้อปวดิโีอเพือ่ซือ้หรอืเชา่ภาพยนตรใ์หมล่า่สดุหรอืซือ้รายการโทรทัศน ์(หากม)ี คณุสามารถสตรมีไดท้นัทใีนแบบ HD 

โดยไมต่อ้งรอใหด้าวนโ์หลดเสร็จ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้ 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ วดิโีอ 

2. เลือ่นเพือ่ดตูัวเลอืกภาพยนตรแ์ละโทรทศัน ์เรยีกดหูมวดตา่งๆ 

หรอืใชท้างลดัการคน้หาเพือ่คน้หาภาพยนตรห์รอืรายการโทรทศันเ์ฉพาะ  

3. เลอืกภาพยนตรห์รอืรายการ แลว้ท าตามค าแนะน าบนหนา้จอเพือ่ซือ้หรอืเชา่วดิโีอ  

หมายเหตุ Xbox ภาพยนตรแ์ละ TV Store ใหบ้รกิารในบางประเทศหรอืบางภมูภิาคเทา่นัน้ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่Xbox 

ในรายการคณุลกัษณะของ Windows ที ่support.Xbox.com    

เคล็ดลบั 

 วดิโีอทีค่ณุซือ้หรอืเชา่จาก Xbox วดิโีอจะถกูเรยีกเก็บเงนิตามตวัเลอืกการช าระเงนิทีเ่ชือ่มโยงกบับญัช ีMicrosoft  

ของคณุ หากตอ้งการดขูอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองคณุ ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะ บญัช ี

 คณุสามารถสตรมีวดิโีอของคณุจาก Surface ไปยังโทรทศันโ์ดยใช ้Play To หรอื Xbox SmartGlass5 

 หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในการใชแ้อปวดิโีอ โปรดดทูี ่Xbox วดิโีอ ที ่support.Xbox.com  
5 ตอ้งใชบ้รอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ตและเครือ่งเลน่เกม Xbox 360 ซึง่แยกจ าหน่ายตา่งหาก บางเนือ้หาไมส่ามารถเปิดใชง้าน SmartGlass ได ้ความพรอ้มใชง้าน 

เนือ้หา และคณุลกัษณะจะแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ์และภมูภิาค โปรดดทูี ่xbox.com/live 

 

  

http://support.xbox.com/apps/windows-8/xbox-on-windows-features
http://support.xbox.com/apps/windows-8/xbox-on-windows-features
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/play-to#1TC=t1
http://support.xbox.com/music-and-video/video/video-info
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Skype 

Skype เป็นแอปทีท่ างานตลอดเวลา 

จงึท าใหก้ารตดิตอ่กบัผูต้ดิตอ่ของคณุงา่ยกวา่เคย 

ไมพ่ลาดขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบัเพือ่นๆ 

ของคณุดว้ยวดิโีอและการสนทนาดว้ยเสยีงและการสง่ขอ้ความโตต้อบแบ

บทนัท ีซึง่ทัง้หมดนี้ท าไดใ้นแอปเดยีว  

คณุจะไมพ่ลาดการตดิตอ่กับใครๆ ในแทบทกุอปุกรณ์ แทบทุกแหง่ในโลก 

โดยไมม่คีา่ใชจ้่าย นอกจากนี ้

คณุยังสามารถโทรเขา้โทรศพัทบ์า้นและโทรศพัทม์อืถอืไดใ้นราคาประหยัดอกีดว้ย 

ตัง้คา่ Skype 

1. ตดิตัง้แอป Skype จาก Windows Store  

 เปิดแอป Store แลว้พมิพ ์Skype จากนัน้แตะหรอืคลกิ Skype จากผลลพัธก์ารคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ ตดิต ัง้ 

2. เปิดแอป Skype  

3. ท าตามขัน้ตอนบนเว็บเพจ Skype ดงันี ้ฉันจะลงชือ่เขา้ใช ้Skype ส าหรับ Windows 8 ไดอ้ยา่งไร? 

หากคณุเลอืกทีจ่ะผสานบญัช ีSkype กับบญัช ีMicrosoft เพือ่นๆ ใน Messenger 

ของคณุจะถกูเพิม่ลงในรายชือ่ผูต้ดิตอ่ทีม่อียูโ่ดยอตัโนมัต ิ 

หากตอ้งการเพิม่ผูต้ดิตอ่ไปยัง Skype โปรดดทูีห่ัวขอ้ การเพิม่ผูต้ดิตอ่ ที ่Skype.com  

โทรและแชท 

โทร หากตอ้งการเริม่การโทร ใหแ้ตะหรอืคลกิผูต้ดิตอ่ แลว้แตะหรอืคลกิปุ่ มโทร  หรอืการสนทนาทางวดิโีอ  

หากตอ้งการโทรเขา้โทรศพัทม์อืถอืหรอืโทรศพัทบ์า้น ใหแ้ตะหรอืคลกิ โทรเขา้โทรศพัท ์  บนหนา้จอหลกัของ Skype 

(ตอ้งใชเ้ครดติของ Skype หรอืสมัครใชบ้รกิารรายเดอืน) ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่การโทรเขา้โทรศพัทม์อืถอืและโทรศพัทบ์า้น ที ่

Skype.com 

แชท หากตอ้งการเริม่แชท ใหแ้ตะหรอืคลกิผูต้ดิตอ่แลว้เริม่พมิพ ์

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกับ Skype โปรดดทูี ่คน้หาวธิใีชง้าน Skype ที ่Skype.com 

เคล็ดลับเกีย่วกับ Skype 

 หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่ Skype หรอืเขา้ถงึวธิใีช ้ใหเ้ปิดทางลัดการตัง้คา่จาก Skype 

 หากตอ้งการสลบัระหวา่งกลอ้งหนา้และกลอ้งหลงัขณะสนทนาทางวดิโีอ ใหแ้ตะภาพเว็บแคมทีม่มุขวาลา่ง 

 เมือ่คณุปักหมดุใครก็ตามไวท้ีห่นา้จอเริม่ คณุสามารถแตะหรอืคลกิรูปภาพของบคุคลนัน้เพือ่สนทนาทางวดิโีอ แชท 

หรอืสง่ SMS โดยใช ้Skype เรยีนรูว้ธิปัีกหมดุบคุคลทีห่นา้จอเริม่ไดท้ี ่ปักหมดุผูต้ดิตอ่ทีห่นา้จอเริม่ ในคูม่อืนี้ 

https://support.skype.com/en/faq/FA12168/how-do-i-sign-in-to-skype-for-windows-8-with-my-microsoft-account
https://support.skype.com/en/faq/FA12107/adding-contacts-windows-8
https://support.skype.com/en/faq/FA12102/calling-mobiles-and-landlines-windows-8
https://support.skype.com/en/faq/FA12110/finding-your-way-around-skype-for-windows-8?frompage=search&q=finding+your+way+around&fromSearchFirstPage=false
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หมายเหต ุม ีSkype เวอรช์นัส าหรับเดสกท็์อปใหด้าวนโ์หลดเชน่กนั เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่Skype ส าหรับเดสกท็์อปของ Windows 

SkyDrive  

ดว้ย SkyDrive คณุจะไมพ่ลาดเอกสาร ภาพถา่ย และวดิโีอทีส่ าคัญส าหรับคณุ 

บญัช ีMicrosoft ของคณุมทีีเ่ก็บขอ้มลูฟร ี7 GB บนระบบคลาวด ์

ซึง่สามารถเขา้ถงึไดจ้ากพซี ีMaciPad หรอืโทรศพัทใ์ดๆ 

เอกสารทีค่ณุสรา้งดว้ยแอป Office 2013 จะถกูบนัทกึไวบ้น SkyDrive 

ตามคา่เริม่ตน้  

ใชแ้อป SkyDrive เพือ่อัปโหลดหรอืเขา้ถงึไฟลท์ีค่ณุบนัทกึไวบ้น SkyDrive 

ของคณุ หากตอ้งการท าเชน่นี ้ใหไ้ปทีห่นา้จอเริม่ แลว้แตะหรอืคลกิ SkyDrive 

ไฟลท์ัง้หมดทีค่ณุบนัทกึไวบ้น SkyDrive จะปรากฏขึน้ แตะหรอืคลกิชือ่โฟลเดอรเ์พือ่ดเูนือ้หา แตะหรอืคลกิไฟลเ์พือ่ท าการเปิด 

ไฟล ์Office จะเปิดขึน้ในแอป Office และไฟลเ์พลงจะเปิดขึน้ใน Xbox เพลง  

ปัดนิว้ลงมาจากขอบบนของหนา้จอเพือ่ดคู าสัง่ของแอป  

เคล็ดลบั 

 หากตอ้งการเลอืกไฟลห์รอืโฟลเดอร ์ใหปั้ดนิว้ลงมาหรอืคลกิขวา  

 รูปภาพทีค่ณุอัปโหลดไปยัง SkyDrive จะปรากฏในแอปภาพถ่ายอกีดว้ย 

 ตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกับ SkyDrive ใชไ่หม? จากแอป SkyDrive ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ 

วธิใีช ้

เขา้ถงึไฟลข์องคณุไดจ้ากทกุที ่ 

คณุสามารถเขา้ถงึไฟลข์องคณุไดจ้ากคอมพวิเตอรห์รอืโทรศัพทใ์ดๆ และแมแ้ตจ่าก Xbox ของคณุ 

 ดาวนโ์หลด แอป SkyDrive ฟร ีส าหรับโทรศพัท ์iPad หรอืคอมพวิเตอรใ์ดๆ (Windows หรอื Mac)  

 หรอืไปยัง SkyDrive.com จากอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่กับเว็บเพือ่เขา้ถงึไฟลข์องคณุ 

อัปโหลดไฟลไ์ปยัง SkyDrive จากแอป 

SkyDrive พรอ้มใชง้านจากทางลดัการแบง่ปันในบางแอป ดงันัน้คณุจงึสามารถเพิม่เนือ้หาไปยัง SkyDrive 

จากแอปทีค่ณุก าลงัใชง้านไดอ้ยา่งงา่ยดาย  

ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถอปัโหลดรูปภาพไดจ้ากแอปภาพถา่ย ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ ภาพถา่ย 

2. น าทางไปยังรูปภาพหรอืโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการอปัโหลด 

http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-computer/
https://apps.live.com/skydrive
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3. เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการอัปโหลดไปยัง SkyDrive โดยปัดนิว้ลงมาบนรูปภาพหรอืโฟลเดอร ์ 

4. เปิดทางลดัการแบง่ปัน แลว้แตะหรอืคลกิ SkyDrive 

5. แตะหรอืคลกิโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการอัปโหลดรูปภาพของคณุไป  

6. แตะหรอืคลกิ อปัโหลด 

แน่นอนวา่คณุสามารถใชแ้อป SkyDrive เพือ่ดาวนโ์หลดไฟลไ์ดอ้กีดว้ย เปิดแอป SkyDrive 

จากนัน้ปัดนิว้ลงมาจากขอบบนของหนา้จอเพือ่ดคู าสัง่ของแอป (รวมทัง้อัปโหลดและดาวนโ์หลด)  

แบง่ปันภาพถา่ยหรอืวดิโีอบน SkyDrive 

ดว้ย SkyDrive การใชง้านไฟลร์่วมกบัเพือ่นและผูร้่วมงานของคณุเป็นเรือ่งงา่ยและปลอดภัย 

พวกเขาไมจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้โปรแกรมพเิศษใดๆ หรอืลงทะเบยีนบญัชใีหม ่แตส่ามารถใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรใ์ดๆ 

เพือ่เขา้ถงึไฟลท์ีค่ณุแบง่ปันไวไ้ด ้และคณุสามารถควบคมุการเขา้ถงึไดต้ามตอ้งการ 

เพราะไฟลข์องคณุจะแบง่ปันกับผูท้ีค่ณุเลอืกเทา่นัน้ 

แบง่ปันไฟลใ์ดๆ ไมว่า่ใหญแ่คไ่หน 

แบง่ปันภาพถ่ายและวดิโีอโดยใชล้งิกไ์ปยังไฟลบ์น SkyDrive แทนการใชส้ ิง่ทีแ่นบ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดแอป SkyDrive แลว้เลอืกไฟลท์ีค่ณุตอ้งการแบง่ปัน ปัดนิว้ลงมาบนไฟลห์รอืโฟลเดอรเ์พือ่ท าการเลอืก 

2. เปิดทางลดัการแบง่ปัน แลว้เลอืกวธิแีบง่ปันทีค่ณุตอ้งการ  

 ดว้ยอเีมล เลอืก อเีมล เพิม่ทีอ่ยูอ่เีมล พมิพข์อ้ความหากคณุตอ้งการ แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนสง่ 

 บนเครอืขา่ยสงัคม ใหเ้ลอืก ผูค้น เครอืขา่ยสงัคม พมิพบ์นัทกึยอ่หากคณุตอ้งการ แลว้แตะหรอืคลกิไอคอนสง่ 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั SkyDrive ไดท้ี ่โปรแกรม SkyDrive: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com 

แอป SkyDrive ส าหรับเดสกท็์อป 

แอป SkyDrive ทีต่ดิตัง้ไวล้ว่งหนา้จะไมซ่งิคไ์ฟลข์องคณุระหวา่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่งตา่งๆ โดยอตัโนมัต ิหากตอ้งการซงิคไ์ฟล ์ 

คณุจะตอ้งดาวนโ์หลด แอป SkyDrive ส าหรับเดสกท็์อปฟร ีเมือ่ตดิตัง้แลว้ แอป SkyDrive ส าหรับเดสกท็์อปจะซงิคเ์นื้อหาของ 

SkyDrive ไปยังสถานทีเ่ก็บทีค่ณุเลอืกบน Surface ของคณุ แอป SkyDrive ส าหรับเดสกท็์อปจะรวมกบั File Explorer 

จงึชว่ยใหค้ณุคดัลอกและยา้ยไฟลไ์ปยังระบบคลาวดไ์ดอ้ยา่งง่ายดาย ดงันัน้ 

ไฟลข์องคณุจงึไดรั้บการซงิคโ์ดยอตัโนมัตริะหวา่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่งตา่งๆ ของคณุ มคี าถามเกีย่วกบั SkyDrive ใชไ่หม? โปรดดทูี ่

โปรแกรมเดสกท็์อป SkyDrive ส าหรับ Windows: ค าถามที ่

ถามบอ่ย ที ่Windows.com 

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/skydrive-app-windows-8-faq
http://windows.microsoft.com/th-th/skydrive/download
http://windows.microsoft.com/th-th/skydrive/windows-app-faq
http://windows.microsoft.com/th-th/skydrive/windows-app-faq
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Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตะไทล ์Office บนหนา้จอเริม่ของคณุเพือ่ซือ้ เปิดใชง้าน หรอืทดลองใช ้Microsoft Office 365 Home Premium บน Surface 

Pro ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. ไปยังหนา้จอเริม่ แลว้แตะหรอืคลกิ Office 

2. แตะหรอืคลกิตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 ซือ้ ดตูวัเลอืกตา่งๆ ส าหรับการซือ้ Office 

 เปิดใชง้าน ป้อนคยีผ์ลติภัณฑ ์Office ของคณุหากคณุซือ้ Office แลว้ 

 ทดลองใช ้ตดิตัง้ Office 365 Home Premium เวอรช์นัทดลองใชห้นึง่เดอืน 

Office 365 Home Premium เวอรช์นัทดลองใชห้นึง่เดอืนประกอบดว้ย Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

Access และ Publisher เวอรช์นัลา่สดุ 

ชดุโปรแกรม Office 2013 และ Office 365 แตกตา่งกันอยา่งไร? 

คณุสามารถสมัครใชง้านแผน Office 365 หรอืซือ้ชดุโปรแกรม Office 2013 ส าหรับ Surface Pro ของคณุได ้

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้แตกตา่งระหวา่งแผน Office 365 กับชดุโปรแกรม Office 2013 ไดท้ี ่ค าถามทีถ่ามบอ่ยเกีย่วกับ Office ที ่

Office.com  

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั Office 365 Home Premium หรอืการซือ้ Office ส าหรับพซีเีครือ่งเดยีว (เชน่ Surface Pro ของคณุ) 

ไดท้ี ่Office.com/Buy 

http://office.microsoft.com/th-th/products/office-frequently-asked-questions-FX102926087.aspx
http://office.com/buy
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ฉันจะตดิตัง้ Office 2010 บน Surface Pro ไดอ้ยา่งไร? 

คณุสามารถตดิตัง้ Office 2010 ไดจ้ากซดีหีรอืดวีดี ีเว็บไซต ์หรอืจากเครอืขา่ย 
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 ตดิต ัง้แอปจากซดีหีรอืดวีดี ี

หากตอ้งการตดิตัง้ Office 2010 จากซดีหีรอืดวีดี ีใหเ้ชือ่มตอ่ดสิกไ์ดรฟ์แบบออปตคิลั USB ภายนอกเขา้กับ Surface Pro 

ของคณุ หาก Office 2010 ไมเ่ริม่การตดิตัง้โดยอตัโนมัต ิใหเ้ปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์คอมพวิเตอร ์ในกลอ่งคน้หา 

จากนัน้แตะหรอืคลกิ คอมพวิเตอร ์เปิดโฟลเดอรซ์ดีหีรอืดวีดี ีแลว้เปิดไฟลต์ดิตัง้โปรแกรม ซึง่มักมชีือ่วา่ Setup.exe หรอื 

Install.exe 

 ตดิต ัง้แอปจากเครอืขา่ย  

ขอใหผู้ด้แูลเครอืขา่ยของคณุชว่ยตดิตัง้ Office จากเครอืขา่ยของบรษัิท  

 ตดิต ัง้แอปจากอนิเทอรเ์น็ต 

หากคณุมคียีผ์ลติภัณฑ ์25 อกัขระทีม่าพรอ้มกับ Office 2010 ทีค่ณุซือ้ คณุสามารถตดิตัง้ Office 2010 จากอนิเทอรเ์น็ตได ้

เริม่แอป Office 

เมือ่ตดิตัง้ Office แลว้ ใหไ้ปทีห่นา้จอเริม่ 

แลว้คน้หาไทลข์องแอปหรอืพมิพช์ือ่แอปทีค่ณุตอ้งการใช ้

(ตวัอยา่งเชน่ พมิพ ์Word แลว้กด Enter) 

นอกจากนี ้คณุยังสามารถเริม่แอป Office จากเดสกท็์อปไดอ้กี 

ดว้ย หากตอ้งการท าเชน่นี ้ใหไ้ปทีห่นา้จอเริม่ แลว้แตะหรอืคลกิ 

เดสกท็์อป (หรอืแป้นโลโก ้  + D) เมือ่อยู่ทีเ่ดสกท็์อปแลว้ แอป 

Office จะปรากฏขึน้บนแถบงาน แตะหรอืคลกิแอป Office 

บนแถบงาน 

เรยีนรูว้ธิปัีกหมดุและถอนหมดุแอปจากหนา้จอเริม่หรอืแถบงานได ้

ทีส่ว่น ปรับแตง่ Surface ของคณุ ในคูม่อืนี ้ 

คูม่อืเริม่ตน้ใชง้าน Office 2013 ฉบับยอ่ 

หากคณุไมคุ่น้เคยกบั Office 2013 คณุสามารถดาวนโ์หลดคูม่อืเริม่ตน้ใชง้านฉบบัยอ่เพือ่ชว่ยคณุเริม่ตน้ใชง้านไดฟ้ร ี

คูม่อืทีส่ามารถพมิพไ์ดน้ีม้เีคล็ดลบัทีเ่ป็นประโยชนแ์ละทางลัดเพือ่ชว่ยใหค้ณุคน้หาวธิใีชง้านได ้ 

คูม่อืเริม่ตน้ใชง้าน Office 2013 ฉบบัยอ่ 

เรยีนรูว้ธิตีัง้คา่อเีมลของคณุใน Outlook ไดท้ี ่ตัง้คา่อเีมลใน Outlook 2010 หรอื Outlook 2013 

ไฟล ์Office ของคณุบนทกุอปุกรณ์ 

เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชด้ว้ย บญัช ีMicrosoft แอป Office จะบนัทกึเอกสารไวบ้น SkyDrive (ระบบคลาวด)์ ตามคา่เริม่ตน้ 

วธินีีท้ าใหไ้ฟล ์Office ของคณุรวมอยูใ่นแหง่เดยีว ซึง่สามารถเขา้ถงึไดจ้ากทัง้คอมพวิเตอร ์โทรศพัท ์หรอือปุกรณ์ใดๆ 

ทีเ่ชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต บญัช ีMicrosoft ของคณุมพีืน้ทีเ่ก็บไฟลใ์หฟ้ร ี7 GB บน SkyDrive  

https://www1.downloadoffice2010.microsoft.com/usa/registerkey.aspx?ref=pkc&culture=th-th
http://office.microsoft.com/th-th/support/office-2013-quick-start-guides-HA103673669.aspx
http://office.microsoft.com/th-th/web-apps-help/set-up-email-in-outlook-2010-or-outlook-2013-HA102823161.aspx?CTT=1
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การบนัทกึเอกสาร Office บน SkyDrive ยังชว่ยใหค้ณุแบง่ปันและท างานร่วมกับผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างสะดวก (หากผูอ้ืน่ไมม่ ีOffice  

พวกเขาสามารถดแูละแกไ้ขเอกสารทีค่ณุแบง่ปันไดโ้ดยใช ้Office Web Apps ไดฟ้ร)ี ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่การแชรเ์อกสาร 

Office ดว้ย SkyDrive ที ่Office.com  

หรอืหากตอ้งการ คณุยังคงสามารถบนัทกึเอกสาร Office บน Surface ของคณุไดโ้ดยเลอืก คอมพวิเตอร ์

เมือ่คณุบนัทกึจากแอป Office ใดๆ 

ความเขา้กันไดข้องไฟล ์

แอป Office 2013 สามารถเปิดไฟลท์ีส่รา้งขึน้โดย Office เวอรช์นักอ่นหนา้ หากตอ้งการตรวจสอบความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง Office 

2013 กบั Office เวอรช์นักอ่นหนา้ โปรดดทูี ่ตรวจสอบความเขา้กนัไดข้องแฟ้มกับรุ่นกอ่นหนา้ ที ่Office.com  

การสมัผัส ปากกา และการสนับสนุนภาษา 

 การสมัผสั คูม่อืการใชง้านแบบสมัผัสของ Office ที ่Office.com ชว่ยใหค้ณุเรยีนรูว้ธิใีชก้ารสมัผัสกับแอป Office 

ใหม่ๆ   

 ปากกา เรยีนรูว้ธิใีชป้ากกาเพือ่วาด เขยีน หรอืเนน้ขอ้ความ (เรยีกวา่ การใชห้มกึ ใน Office) ไดท้ี ่

การใชป้ากกาเพือ่วาด เขยีน หรอืเนน้ขอ้ความบนแท็บเล็ต Windows ที ่Office.com  

 การสนบัสนุนภาษา หากคณุตอ้งการใช ้Office ภาษาอืน่ โปรดดทูี ่

ฉันจ าเป็นตอ้งใชแ้พคภาษาหรอืชดุภาษาส าหรับสว่นตดิตอ่หรอืไม่? ที ่Office.com 

OneNote 

OneNote เป็นสมดุบนัทกึแบบดจิทิัลทีร่วมบนัทกึย่อและขอ้มูลทัง้หมดของคณุไวใ้นทีเ่ดยีว 

รวมถงึทกุเรือ่งทีค่ณุตอ้งจดจ าและจัดการในชวีติ คณุสามารถเขยีนรายการสิง่ทีต่อ้งท าพรอ้มกลอ่งกาเครือ่งหมาย 

เพิม่รูปภาพไปยังบนัทกึย่อ และจัดรูปแบบบนัทกึยอ่ดว้ยสิง่ตา่งๆ เชน่ ตาราง สญัลกัษณ์แสดงหัวขอ้ย่อย และส ี

เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบัญช ีMicrosoft บนัทกึยอ่ของคณุจะถกูบนัทกึในระบบคลาวดเ์พือ่ใหค้ณุสามารถเขา้ถงึไดจ้ากทกุแหง่ 

ไมว่า่จะเป็นคอมพวิเตอร ์โทรศัพท ์หรอืบนเว็บ 

OneNote ทีค่ณุสามารถใชก้ับ Surface มอียูส่องเวอรช์นัดงันี้  

 แอป OneNote ฟร ีมใีหด้าวน์โหลดจาก Windows Store ตดิตัง้แอปนี้ไดโ้ดยเปิดแอป Store แลว้พมิพ ์OneNote 

 OneNote 2013 (แอปเดสกท็์อป) สามารถซือ้พรอ้มชดุโปรแกรม Office หรอืแยกซือ้ตา่งหาก  

สมดุบนัทกึของ OneNote ถกูเก็บไวใ้นระบบคลาวด ์(บน SkyDrive) 

คณุจงึสามารถเพิม่และแกไ้ขสมดุบนัทกึจากแอปตวัใดตวัหนึง่ก็ไดห้รอืจากโทรศพัทข์องคณุ ครัง้แรกทีใ่ชง้าน OneNote 

คณุอาจไดรั้บพรอ้มทใ์หป้้อนบัญช ีMicrosoft ของคณุ  

  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=250772
http://office.microsoft.com/th-th/videos/video-sharing-office-docs-with-skydrive-VA103984830.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/th-th/videos/video-sharing-office-docs-with-skydrive-VA103984830.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/th-th/word-help/check-file-compatibility-with-earlier-versions-HA010357401.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/th-th/support/office-touch-guide-HA102823845.aspx
http://office.microsoft.com/th-th/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/th-th/onenote-help/do-i-need-a-language-pack-or-language-interface-pack-HA010354264.aspx?CTT=1
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การใชแ้อป OneNote 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิใีชง้านแอป OneNote ฟร ี(ซึง่ตดิตัง้จาก Windows Store) 

งาน สิง่ทีต่อ้งท า 

จัดรูปแบบขอ้ความ เลอืกขอ้ความในบนัทกึยอ่ แลว้แตะหรอืคลกิไอคอน A 

เมนูตวัเลอืกแบบวงกลมจะปรากฏขึน้  

คน้หาบนัทกึยอ่ เปิดทางลดัการคน้หา แลว้พมิพส์ ิง่ทีค่ณุตอ้งการคน้หา 

เขยีนบนัทกึย่อดว้ยลายมอื ใชป้ากกาส าหรับ Surface เพือ่จดบนัทกึยอ่ดว้ยลายมอื 

แบง่ปันดว้ย OneNote 

 

ใชท้างลดัการแบง่ปันหรอื สง่ไปยัง OneNote เพือ่สรา้งบนัทกึยอ่  

ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถเลอืกขอ้ความบนเว็บเพจใน Internet Explorer 

เปิดทางลดัการแบง่ปัน แลว้เลอืก OneNote 

เขา้ถงึเพจอยา่งรวดเร็ว ปักหมดุเพจไวท้ีห่นา้จอเริม่เพือ่ใหค้ณุสามารถเปิดไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใน OneNote 

ใหแ้ตะคา้งไวส้องถงึสามวนิาท ีจากนัน้ปลอ่ยแลว้แตะ ปักหมุดทีห่นา้จอเร ิม่ 

ฉันจะท า…ไดอ้ย่างไร เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ วธิใีช ้

OneNote บนโทรศพัทข์องคณุ 

คณุยังสามารถใช ้OneNote บนโทรศพัทข์องคณุเพือ่จดและเขา้ถงึบนัทกึย่อขณะเดนิทางได ้ 

 Windows Phone 8: วธิใีช ้OneNote Mobile 

 Windows Phone 7: วธิใีช ้OneNote Mobile 

 OneNote Mobile ส าหรับ Android 

 OneNote Mobile ส าหรับ iPhone 

Lync 

Lync เชือ่มตอ่ทกุคนไดท้กุหนทกุแหง่เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของประสบการณ์การท างานในทกุๆ วนั Lync 

ชว่ยใหค้ณุตดิตอ่กนัดว้ยขอ้ความโตต้อบแบบทนัท ีเสยีง วดิโีอ และมอบประสบการณ์การประชมุทีด่เียีย่ม Lync ทีใ่ชไ้ดก้บั 

Surface Pro มอียู่สองเวอรช์นัดงันี ้

 แอป Lync มใีหด้าวนโ์หลดจาก Windows Store 

 Lync 2013 (แอปเดสกท็์อป) สามารถซือ้พรอ้มชดุโปรแกรม Office หรอืแยกซือ้ตา่งหาก  

  

ขอ้มูลส าคญั Microsoft Lync ตอ้งใช ้Lync Server หรอืบญัช ีOffice 365/Lync Online  

http://www.windowsphone.com/th-th/how-to/wp8/office/use-onenote-mobile
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=248671
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=248673
https://itunes.apple.com/us/app/onenote/id410395246?mt=8
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แผนที ่

แผนทีส่ามารถแสดงต าแหน่งทีค่ณุอยู ่ต าแหน่งทีค่ณุจะไปและบอกทศิทางไปยังทีนั่น้ๆ นอกจากนี ้

แผนทียั่งแสดงสภาพการจราจรเพือ่ชว่ยใหค้ณุคน้หาเสน้ทางทีร่วดเร็วทีส่ดุ  

หมายเหต ุคณุจ าเป็นตอ้งเชือ่มตอ่กับอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ใชแ้ผนที ่

ส ารวจแผนที ่

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ แผนที ่

2. หากไดรั้บพรอ้มท ์ใหอ้นุญาตแผนทีใ่หเ้ขา้ถงึและใชต้ าแหน่งทีต่ัง้ของคณุได ้

3. ท าอยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 ยา้ยแผนที ่เลือ่นนิว้ของคณุผ่านหนา้จอไปยังทศิทางใดก็ไดเ้พือ่ยา้ยแผนที ่ 

 ยอ่และขยาย หากตอ้งการขยาย ใหก้างนิว้หัวแมม่อืและนิว้ชีอ้อกจากกนับนแผนที ่หากตอ้งการย่อ ใหจ้บีนิว้ 

ของคณุเขา้หากนั  

 ขยายยิง่ข ึน้ แตะแผนทีส่องครัง้เพือ่จัดกึง่กลางและขยายต าแหน่งใดๆ โดยอตัโนมัต ิ

แตะสองครัง้อกีครัง้เพือ่ขยายใหใ้กลย้ิง่ขึน้  

 ไปยงัต าแหนง่ทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอหรอืคลกิขวา แลว้แตะหรอืคลกิ 

ต าแหนง่ทีต่ ัง้ของฉนั 

รับทราบเสน้ทาง 

ใชค้ณุลกัษณะเสน้ทางในแผนทีเ่พือ่น าทางคณุไปยังจดุหมายทีต่อ้งการ 

แผนทีจ่ะแสดงระยะทางทัง้หมดและระยะเวลาในการเดนิทางโดยประมาณเพือ่ชว่ยใหค้ณุวางแผนลว่งหนา้  

วธิรัีบทราบเสน้ทางไปยังทีอ่ยู่หรอืสถานที ่

1. จากแอปแผนที ่ใหปั้ดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอหรอืคลกิขวา แลว้แตะหรอืคลกิ เสน้ทาง 

2. พมิพอ์ยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี้ในชอ่ง A และ B (ต าแหน่งเริม่ตน้และสิน้สดุ)  

 ทีอ่ยู่ 

 ชือ่หรอืประเภทธรุกจิ (ตวัอย่างเชน่ รา้นกาแฟ) 

 รหัสเมอืงหรอืรหัสไปรษณีย ์

 สถานทีส่ าคญั (ตวัอยา่งเชน่ วัดพระแกว้) 

3. แตะหรอืคลกิ  (รับทราบเสน้ทาง)เสน้ทางจะแสดงขึน้บนแผนที ่ 

4. แตะหรอืคลกิกลอ่ง เสน้ทาง (ทีม่มุซา้ยบน) 
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การใชแ้ผนที ่

งาน สิง่ทีต่อ้งท า 

ดสูภาพการจราจร ปัดนิว้ลงมาจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะหรอืคลกิ แสดงการจราจร 

เปลีย่นการตัง้คา่ เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ ตวัเลอืก 

พมิพเ์สน้ทางและแผนที ่ เปิดทางลดัอปุกรณ์ เลอืกเครือ่งพมิพ ์แลว้แตะหรอืคลกิ พมิพ ์

แบง่ปันแผนที ่ เปิดทางลดัการแบง่ปัน แลว้แตะหรอืคลกิ อเีมล 

การแกไ้ขปัญหา 

หากต าแหน่งทีต่ัง้ของคณุไม่ปรากฏในแอปแผนที ่คณุอาจตอ้งจ าเป็นตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ความเป็นสว่นตัว ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ ความเป็นสว่นตวั แลว้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ใหแ้อปใชต้ าแหนง่ทีต่ ัง้ของฉนั ตัง้เป็น เปิด 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่โปรแกรมแผนทีจ่าก Bing ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com 

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/bing-maps-app-faq
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Xbox เกม 

แมว้า่คณุจะไมม่เีครือ่ง Xbox 360 

คณุสามารถใชแ้อป Xbox เกม 

เพือ่โหลดเกมและตดิตอ่กับเพือ่นๆ ได ้

คณุสามารถดคูวามคบืหนา้ในการเลน่เกมของคุ

ณ รับรางวลัและความส าเร็จ 

และดวูา่เพือ่นคนใดก าลงัออนไลนแ์ละก าลงัเลน่

เกมอะไร  

และหากคณุตอ้งการบอกใหเ้พือ่นๆ 

รูว้า่คณุก าลงัท าอะไรอยู ่

ใหใ้ชท้างลดัการแบง่ปันเพือ่สง่ลงิกไ์ปยังเกมโป

รด โปรไฟล ์และความส าเร็จตา่งๆ ของคณุ 

ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบัญช ีMicrosoft  

ของคณุ 

คณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีMicrosoft (เดมิเรยีกวา่ Windows Live ID) เพือ่ซือ้หรอืดาวนโ์หลดเกมจาก Xbox เกม 

ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. จากหนา้จอเริม่ ใหแ้ตะหรอืคลกิ เกม 

2. ท าอยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี้ 

 คลกิ ลงชือ่เขา้ใช ้(ทีม่มุขวาบน) 

 ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ บญัช ีคลกิ ลงชือ่เขา้ใช ้

3. พมิพข์อ้มลูบัญช ีMicrosoft ของคณุ (อเีมลและรหัสผา่น) แลว้แตะหรอืคลกิ บนัทกึ 

4. เลือ่นไปยังรา้นใดรา้นหนึง่ตอ่ไปนี ้

 Windows Game Store เกมทีค่ณุสามารถเลน่บน Surface ได ้

 Xbox 360 Game Store เกมทีค่ณุสามารถเลน่บนเครือ่งเลน่เกม Xbox 360 ได ้

เกมทีค่ณุซือ้จะถกูเพิม่ลงในควิการดาวนโ์หลดของเครือ่งเลน่เกมและจะถูกดาวนโ์หลดโดยอัตโนมัตใินครัง้ตอ่ไ

ปทีเ่ครือ่งเลน่เกมของคณุเชือ่มตอ่กับ Xbox   

เคล็ดลบั  

 แตะหรอืคลกิเกมเพือ่ดตูัวเลอืกตา่งๆ เชน่ ซือ้ เลน่ และส ารวจ เปิดทางลดัการคน้หา เพือ่คน้หาเกมทีต่อ้งการ  

 ตัง้คา่บคีอนเพือ่ใหเ้พือ่นของรูว้า่คณุตอ้งการเลน่เกม  

 เกมของ Xbox อาจใชป้ระโยชนจ์ากคณุลักษณะตา่งๆ ของ Xbox เชน่ ความส าเร็จ กระดานคะแนนน า 

โหมดผูเ้ลน่หลายคน และการตดิตอ่กบัเพือ่นๆ  
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เกมตา่งๆ ใน Windows Store  

คณุยังสามารถตดิตัง้เกมส าหรับ Surface โดยใชแ้อป Store ไดอ้กีดว้ย ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้ 

 เปิดแอป Store เลือ่นไปยังเกม แลว้แตะหรอืคลกิ เกม เรยีกดเูกมทัง้หมดหรอืเลอืกหมวดย่อยดา้นบน  

เคล็ดลบั  

 เกมทีค่ณุซือ้จะถกูเรยีกเก็บเงนิตามตวัเลอืกการช าระเงนิทีเ่ชือ่มโยงกบับญัช ีMicrosoft ของคณุ เกมทีค่ณุซือ้ 

สามารถตดิตัง้ไวบ้นพซีทีีท่ างานดว้ย Windows 8 หรอื Windows RT ไดส้งูสดุหา้เครือ่ง ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

สว่น Windows Store ในคูม่อืนี ้ 

 หากตอ้งการดขูอ้มูลบัญชขีองคณุ ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ บญัชขีองคุณ 

Xbox SmartGlass 

 

Xbox SmartGlass จะเปลีย่น Surface ของคณุใหเ้ป็นหนา้จอทีส่องซึง่โตต้อบกบั Xbox 360 เพือ่เลน่รายการโทรทัศน ์

ภาพยนตร ์เพลง กฬีา และเกมทีค่ณุชืน่ชอบไดด้ยีิง่ขึน้ 6 

ดวูา่คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้งกบั SmartGlass ไดท้ี ่Xbox.com/SmartGlass 

http://www.xbox.com/en-us/smartglass
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ขัน้ตอนที ่1: ตัง้คา่ SmartGlass บน Xbox 360 

ตัง้คา่ SmartGlass บนเครือ่งเลน่เกม Xbox 360 ของคณุโดยท าตามขัน้ตอนตา่งๆ ที ่Xbox.com เพจ ตัง้คา่และใช ้SmartGlass 

บน Xbox 360 

ขัน้ตอนที ่2: เชือ่มตอ่ Surface กับ Xbox 360 ของคณุ 

1. เปิดแอป SmartGlass บน Surface (หากคณุไมม่แีอป ใหต้ดิตัง้จาก Store)  

2. ท าตามค าแนะน าบนหนา้จอเพือ่เชือ่มตอ่ Surface กบัเครือ่งเลน่เกม Xbox 360 ของคณุ  

ขัน้ตอนที ่3: เลน่สิง่ใดก็ได ้ 

1. เปิดแอปวดิโีอ เพลง หรอืเกมบน Surface ของคณุ  

2. เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการเลน่  

3. แตะหรอืคลกิ เลน่บน Xbox 360 แอป SmartGlass จะเริม่ท างานและรายการจะเริม่เลน่บน Xbox 360 ของคณุ  

นอกจากเลน่เนือ้หาแลว้ Xbox SmartGlass อาจแสดงใหค้ณุเห็นขอ้มลูภาพยนตร ์รายการโทรทศัน ์เกม 

และเพลงทีค่ณุก าลงัเพลดิเพลนิอยู ่(ตวัชว่ยหนา้จอทีส่อง)  

6 ตอ้งใชบ้รอดแบรนดอ์นิเทอรเ์น็ต อาจมคีา่บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย เกมและเนือ้หา Xbox บางอยา่งไมส่ามารถเปิดใชง้าน SmartGlass 

ส าหรับเนือ้หาบางอยา่งรวมถงึ Xbox เพลง อาจจ าเป็นตอ้งสมคัรสมาชกิ Xbox LIVE Gold และมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ และ/หรอืขอ้ก าหนดตา่งๆ 

คณุลกัษณะและเนือ้หาทีพ่รอ้มใชง้านจะแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ์ ภมูภิาค และชว่งเวลา โปรดดทูี ่xbox.com/live 

http://support.xbox.com/apps/my-xbox-live/my-xbox-live-requirements
http://support.xbox.com/apps/my-xbox-live/my-xbox-live-requirements
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แอปในเครือ่งเพิม่เตมิ 

  
ขา่วสาร 

ตดิตามเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในโลกอยา่งทนัทว่งทโีดยใชแ้อ

ปทีเ่ต็มไปภาพถา่ยนี ้

ปัดนิว้ผา่นเพือ่อา่นหัวขอ้ข่าวอยา่งรวดเร็วหรอืลงลกึในราย

ละเอยีดส าหรับประเด็นทีค่ณุสนใจ 

การเงนิ 

รูท้นัสภาพตลาดทีเ่ปลีย่นอยา่งรวดเร็ว 

ปัดนิว้ผา่นแผนภมูสิเีพือ่อา่นความเคลือ่นไหวประจ าวนัไดอ้

ยา่งรวดเร็ว 

  
การเดนิทาง 

รับแรงบนัดาลใจในการทอ่งเทีย่วพรอ้มดว้ยเครือ่งมอืตา่งๆ 

ทีค่ณุตอ้งใชเ้พือ่วางแผนทรปิครัง้หนา้ 

ดว้ยการแตะหรอืคลกิอยา่งรวดเร็ว 

คณุสามารถส ารวจจุดหมายปลายทาง 

ทัว่โลกได ้

กฬีา 

เกาะตดิแวดวงกฬีา ทมี และผูเ้ลน่ทีค่ณุชืน่ชอบ 

ปัดนิว้ผา่นแอปเพือ่ดภูาพรวมของหัวขอ้ขา่ว 

ผลการแขง่ขนั ตารางการแขง่ขนั สถติ ิและอกีมากมาย 

 
 

สภาพอากาศ 

เตรยีมพรอ้มรับสภาพอากาศลา่สดุดว้ยการพยากรณ์อากาศ

รายชัว่โมง รายวนั และลว่งหนา้ 10 วนั 

เปรยีบเทยีบสภาพอากาศจากผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ 

ตรวจสอบแผนทีเ่รดาร ์และดสูภาพอากาศยอ้นหลงั  

Bing 

แอป Bing จะเปิดโฮมเพจ Bing พรอ้มดว้ยแถบคน้หา 

ลงิกไ์ปยังหัวขอ้ยอดนยิม และรูปภาพพืน้หลงั 

คณุสามารถเลอืกหัวขอ้ทีก่ าลงัมาแรงหรอืพมิพค์ าคน้หาข

องคณุเอง 

http://apps.microsoft.com/windows/app/514c2f84-5490-4d72-b509-e482fb09529d
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Reader 

อา่นไฟลต์า่งๆ ในรูปแบบ PDF และ XPS ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

โปรแกรมอา่นของ Windows: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com 

 

อยา่ลมืคน้หาแอปตา่งๆ อกีมากมายใน Windows Store 

*หมายเหต:ุ คณุลกัษณะบางอยา่งอาจไมพ่รอ้มใชง้านในบางประเทศ 

แอปเดสกท็์อปฟร ี

ตอ่ไปนีเ้ป็นแอปเดสกท็์อปอืน่ๆ ทีค่ณุอาจตอ้งการลองใช ้ 

Windows Photo Viewer 

Windows Photo Viewer (แอปเดสกท็์อป) 

ชว่ยใหค้ณุพลกิดคูอลเลกชนัรูปภาพดจิทิลัไดอ้ยา่งรวดเร็

วและง่ายดาย 

เรยีนรูเ้กีย่วกับ Windows Photo Viewer ไดท้ีห่ัวขอ้ 

วธิใีช ้Windows Photo Viewer ในวธิใีช ้Windows 

(เขา้ถงึวธิใีชไ้ดโ้ดยไปทีเ่ดสกทท็์อป เปิดทางลัดการ 

ตัง้คา่ แลว้เลอืก วธิใีช)้ 

Windows Media Player 

คณุสามารถใช ้Windows Media Player (แอปเดสกท็์อป) เพือ่เลน่ไฟลส์ือ่ดจิทิัลตา่งๆ ไดแ้ก ่เพลง วดิโีอ และรูปภาพ  

คณุสามารถเริม่ Windows Media Player ไดด้ว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. ไปยังหนา้จอเริม่แลว้เปิดทางลัดการคน้หา 

2. พมิพ ์Windows Media Player ในกลอ่งคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ Windows Media Player จากผลลพัธก์ารคน้หา 

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในการใช ้Windows Media Player โปรดดทูี ่การเริม่ตน้ใชง้าน Windows Media Player ที ่

Windows.com  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/reader-faqs
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/getting-started-with-windows-media-player
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แกลเลอรภีาพถา่ย 

แกลเลอรภีาพถา่ยชว่ยใหค้ณุจัดระเบยีบและแกไ้ขภาพ

ถา่ย แลว้แบง่ปันทางออนไลน ์

แอปเดสกท็์อปนีม้ใีหด้าวนโ์หลดที ่แกลเลอรภีาพถา่ย 

ที ่Windows.com 

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในการใชแ้กลเลอรภีาพถา่ย 

โปรดดทูี ่หัวขอ้เกีย่วกบัแกลเลอรภีาพถา่ย ที ่

Windows.com  

 

 

Movie Maker 

เปลีย่นวดิโีอและภาพถา่ยของคณุใหก้ลายเป็นภาพยนตร์

ดว้ย Movie Makerแอปเดสกท็์อปนีม้ใีหด้าวนโ์หลดที ่

Movie Maker ที ่Windows.com 

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในการใช ้Movie Maker 

โปรดดทูี ่หัวขอ้เกีย่วกบั Movie Maker ไดท้ี ่

Windows.com  

 

SkyDrive 

แอป SkyDrive ทีต่ดิตัง้ไวล้ว่งหนา้สามารถดแูละเรยีกดไูฟลท์ีค่ณุไดบ้นัทกึไปยัง SkyDrive.com 

หากคณุตอ้งการซงิคไ์ฟลร์ะหวา่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่งตา่งๆ โดยอตัโนมัต ิโปรดตดิตัง้ แอป SkyDrive ส าหรับเดสกท็์อป ไดฟ้ร ี

  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-live/photo-gallery-get-started
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-live/windows-essentials-help#v1h=tab2
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-live/movie-maker-get-started
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-live/windows-essentials-help#v1h=tab3
http://windows.microsoft.com/th-th/skydrive/download
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/photo-gallery-get-started
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ขอ้มลูเพิม่เตมิทีค่ณุควรทราบ 

สว่นนี้ประกอบไปดว้ยขอ้มลูเพิม่เตมิอกีเล็กนอ้ยทีจ่ะมปีระโยชนส์ าหรับคณุ  

ปรับปรงุ Surface ใหท้ันสมัย 

Windows Update ปรับปรุง Surface ใหท้นัสมัยอยูเ่สมอ 

การปรับปรงุ Windows 

คณุไมจ่ าเป็นตอ้งคน้หาการปรับปรุงแบบออนไลน ์หรอืกงัวลวา่อาจพลาดวธิแีกไ้ขปัญหาส าคัญส าหรับ Surface ของคณุ 

Windows Update จะตดิตัง้การปรับปรุงทีส่ าคญัทนัททีีพ่รอ้มใชง้าน เมือ่การปรับปรุงพรอ้มใชง้าน 

คณุจะเห็นขอ้ความบนหนา้จอเมือ่ล็อกดงันี ้ 

Windows Update 

พซีขีองคณุจะเริม่ระบบใหมใ่น 2 วนัเพือ่ท าการตดิตัง้การปรับปรุงทีส่ าคัญใหเ้สร็จส ิน้ 

เมือ่คณุเห็นขอ้ความนี ้คณุสามารถปรับปรุงและเริม่ระบบของ Surface ใหม ่หรอืรออกี 2 วนัแลว้ Windows 

จะตดิตัง้การปรับปรุงและเริม่ระบบของ Surface ใหมใ่หค้ณุ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิตีดิตัง้การปรับปรุง 

 จากหนา้จอเมือ่ล็อก ใหแ้ตะไอคอนเปิด/ปิดเครือ่ง แลว้แตะ ปรบัปรุงและเร ิม่ระบบใหม ่

-หรอื-  

 บนหนา้จอเริม่ ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปิด/ปิดเครือ่ง จากนัน้แตะหรอืคลกิ 

ปรบัปรุงและเร ิม่ระบบใหม ่

ตรวจหาการปรับปรงุ Windows ดว้ยตนเอง 

คณุสามารถตรวจหาการปรับปรุงไดใ้นแผงควบคมุหรอืการตัง้คา่พซี ีตอ่ไปนีเ้ป็นวธิตีรวจสอบการปรับปรุงในการตัง้คา่พซี ี 

1. เปิด ทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี 

2. เลือ่นลงแลว้แตะหรอืคลกิ Windows Update (ทางซา้ย) 

3. แตะหรอืคลกิ ตรวจหาการปรบัปรุงทนัท ี

http://www.microsoft.com/surface/th-th/support/surface-with-windows-RT/getting-started/get-to-know-windows-RT


 

© 2013 Microsoft   หนา้ 124 

 

ดปูระวตั ิWindows Update ของคณุ 

วธิดีวูา่มกีารตดิตัง้การปรับปรุงใดแลว้บา้งส าหรับ Windows  

1. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์ดูประวตักิารปรบัปรุง แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

2. แตะหรอืคลกิ ดปูระวตักิารปรบัปรุง จากผลลพัธก์ารคน้หา รายการการปรับปรุงจะปรากฏขึน้  

มปัีญหาในการตดิตัง้การปรับปรงุใชไ่หม?  

หากคณุพบปัญหาในการตดิตัง้การปรับปรุง โปรดดทูี ่แกไ้ขปัญหาเกีย่วกับการตดิตัง้การปรับปรุง ที ่Windows.com 

หรอืคน้หาในวธิใีช ้Windows ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. จากเดสกท็์อป ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ วธิใีช ้

2. พมิพ ์การปรบัปรุง Windows ในกลอ่งคน้หา 

เปลีย่นแปลงการต ัง้คา่ Windows Update 

คณุสามารถตัง้คา่ Windows Update ใหต้ดิตัง้การปรับปรุงทีแ่นะน าโดยอตัโนมัต ิ

หรอืแจง้ใหค้ณุทราบเมือ่การปรับปรุงพรอ้มใชง้าน  

วธิเีปลีย่นการตัง้คา่ Windows Update ของคณุ 

1. จากเดสกท็์อป ใหเ้ปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะหรอืคลกิ แผงควบคมุ 

2. แตะหรอืคลกิ ระบบและความปลอดภยั จากนัน้แตะหรอืคลกิ Windows Update จากนี้คณุจะสามารถ  

 ดกูารตัง้คา่ปัจจุบนัของคณุแลว้ท าการเปลีย่น  

 ดปูระวัตกิารปรับปรุงของคณุ  

 ตรวจหาการปรับปรุง  

หากตอ้งการเปิดการปรับปรุงอัตโนมัต ิใหแ้ตะหรอืคลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่ ภายใตก้ารปรับปรุงทีส่ าคญั ใหเ้ลอืก 

ตดิต ัง้การปรบัปรุงโดยอตัโนมตั ิ(แนะน า) 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ Windows Update ไดท้ี ่การปรับปรุงโดยอตัโนมัตขิอง Windows: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com 

การปรับปรงุเฟิรม์แวร ์

เฟิรม์แวร ์คอื ซอฟตแ์วรท์ีค่วบคมุวธิกีารท างานของฮารด์แวร ์คณุจะเห็นการแจง้เตอืนบน Surface 

เมือ่การปรับปรุงเฟิรม์แวรพ์รอ้มใชง้าน ในกรณีนี ้ใหท้ าตามค าแนะน าบนหนา้จอเพือ่ปรับปรุง Surface ของคณุ  

ขอ้มูลส าคญั 

 เสยีบปลั๊ก Surface ของคณุเขา้กับเตา้รับไฟฟ้ากอ่นท าการปรับปรุงเฟิรม์แวร ์ 

 หากม ีTouch Cover หรอื Type Cover เชือ่มตอ่อยูข่ณะทีค่ณุเปิด Surface แลว้ Windows Update 

จะตรวจหาการปรับปรุงเฟิรม์แวรส์ าหรับคยีบ์อรด์ทีต่อ่อยูด่ว้ย  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/troubleshoot-problems-installing-updates
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/windows-update-faq
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Windows Defender และ Windows SmartScreen 

Windows Defender และ Windows SmartScreen มมีาใหใ้น Windows 8 เพือ่ชว่ยใหค้ณุปกป้อง Surface ของคณุจากไวรัส 

สปายแวร ์และซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายอืน่ๆ ในเวลาจรงิ  

Windows Defender มอียูส่องวธิทีีช่ว่ยปกป้อง Surface ของคณุไมใ่หต้ดิมัลแวร ์

 ปกป้องในเวลาจรงิ Windows Defender แจง้เตอืนคณุเมือ่มัลแวรพ์ยายามตดิตัง้ตัวเองหรอืท างานบน Surface 

ของคณุ อกีทัง้ยังแจง้เตอืนคณุเมือ่แอปใดๆ พยายามเปลีย่นการตัง้คา่ทีส่ าคญั 

 มตีวัเลอืกในสแกนตลอดเวลา คณุสามารถใช ้Windows Defender เพือ่สแกนหามัลแวรท์ีอ่าจตดิตัง้บน Surface 

ของคณุ ก าหนดเวลาการสแกนอยา่งสม า่เสมอ และลบ (หรอืกกักนัชัว่คราว) 

สิง่ใดก็ตามทีถ่กูตรวจพบในระหวา่งการสแกน 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิสีแกน Surface ของคณุดว้ย Windows Defender และปรับการตัง้คา่ Windows SmartScreen ไดท้ี ่

การใช ้Windows Defender และ Windows SmartScreen ที ่Windows.com 

Windows Firewall 

Windows Firewall ชว่ยป้องกันแฮกเกอรแ์ละมัลแวรบ์างประเภทไมใ่หเ้ขา้ถงึ Surface Pro 

ผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตหรอืเครอืขา่ยของคณุWindows Firewall จะถกูเปิดตามคา่เริม่ตน้ เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ 

Windows Firewall ไดท้ี ่ไฟรว์อลล ์Windows ตัง้แตต่น้จนจบ ที ่Windows.com  

การเขา้รหัสลับไดรฟ์ดว้ย BitLocker 

คณุสามารถเขา้รหัสลับหรอื "แปลง" ขอ้มลูบน Surface ไดโ้ดยใชก้ารเขา้รหัสลบัไดรฟ์ดว้ย BitLocker 

เพือ่ชว่ยรักษาความปลอดภัยใหก้บัขอ้มลู เฉพาะผูท้ีม่คียีก์ารเขา้รหัสลับ (เชน่ รหัสผา่นหรอืรหัส PIN) 

เทา่นัน้จงึจะถอดความหมายและอา่นขอ้มูลได ้BitLocker สามารถเขา้รหัสฮารด์ไดรฟ์ทัง้หมดของคณุ 

จงึชว่ยป้องกนัแฮกเกอรไ์มใ่หข้โมยรหัสผ่านของคณุ หาก Surface ของคณุสญูหายหรอืถูกขโมย BitLocker 

ยังชว่ยป้องกนัผูอ้ ืน่ไมใ่หเ้ขา้ถงึขอ้มลูของคณุอกีดว้ย 

เรยีนรูว้ธิเีปิดการเขา้รหัสลบัไดรฟ์ดว้ย Bitlocker ส าหรับ Surface ของคณุไดท้ี ่การใชก้ารเขา้รหัสลับไดรฟ์ดว้ย Bitlocker 

แลว้ท าตามขัน้ตอนตา่งๆ ภายใตห้ัวเรือ่ง ล็อกไดรฟ์ระบบปฏบิตักิาร (ใกลท้า้ยเพจ)  

นอกจากนี ้คณุยังสามารถใช ้BitLocker To Go เพือ่ชว่ยปกป้องไฟลท์ัง้หมดทีเ่ก็บอยูบ่นไดรฟ์ขอ้มลูแบบถอดได ้(เชน่ 

ฮารด์ไดรฟ์ภายนอกหรอื USB แฟลชไดรฟ์) เรยีนรูว้ธิไีดโ้ดยท าตามขัน้ตอนตา่งๆ ภายใตห้ัวเรือ่ง ล็อกไดรฟ์ขอ้มูลแบบถอดได ้

ที ่Windows.com เพจ การเขา้รหัสลับไดรฟ์ดว้ย BitLocker 

เรยีนรูว้ธิปีลดล็อกไดรฟ์ไดท้ี ่ปลดล็อกไดรฟ์ทีไ่ดรั้บการป้อนกันดว้ย BitLocker ที ่Windows.com  

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/windows-defender#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/windows-firewall-from-start-to-finish
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/bitlocker#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/bitlocker#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/unlock-bitlocker-protected-drive
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การชว่ยส าหรับการเขา้ถงึ 

คณุลกัษณะความงา่ยในการเขา้ถงึชว่ยใหค้ณุใช ้Surface ไดต้ามตอ้งการ หากตอ้งการดกูารตัง้คา่ทีใ่ชง้านได ้ใหท้ าดงันี้ 

1. ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะ คน้หา 

2. พมิพค์วามงา่ยในการเขา้ถงึ ในกลอ่งคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

3. เลอืกการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลงจากผลลพัธก์ารคน้หา 

ดขูอ้มลูเกีย่วกบัคณุลักษณะความงา่ยในการเขา้ถงึไดท้ีห่ัวขอ้ ความงา่ยในการเขา้ถงึ ที ่Windows.com 

การรูจ้ าเสยีง 

การรูจ้ าเสยีงของ Windows ชว่ยป้อนขอ้มูลแทนคยีบ์อรด์และเมาสไ์ด ้คณุสามารถควบคมุ Surface 

ไดด้ว้ยเสยีงและเขยีนขอ้ความตามค าบอกแทน 

การรูจ้ าเสยีงพรอ้มใชง้านส าหรับภาษาตอ่ไปนี ้ 

องักฤษ (สหรัฐอเมรกิาและสหราชอาณาจักร) ฝร่ังเศส เยอรมัน ญีปุ่่ น เกาหล ีจนีกลาง (จนีประยกุตแ์ละจนีดัง้เดมิ) และสเปน 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่การใชก้ารรูจ้ าเสยีง ที ่Windows.com 

แป้นพมิพล์ัด 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงแป้นพมิพล์ัดใหมท่ีค่ณุสามารถใชง้านไดใ้น Windows 

กดแป้นนี ้ เพือ่ท าสิง่นี ้

แป้นโลโก ้Windows +เริม่พมิพ ์ คน้หาพซีขีองคณุ 

แป้นโลโก ้Windows +C  เปิดชดุทางลัด 

ในแอปใดๆ ใหเ้ปิดค าสัง่ส าหรับแอป 

แป้นโลโก ้Windows +F  เปิดทางลดัการคน้หาเพือ่คน้หาไฟล ์

แป้นโลโก ้Windows +H  เปิดทางลดัการแบง่ปัน 

แป้นโลโก ้Windows +I  เปิดทางลดัการตัง้คา่ 

แป้นโลโก ้Windows +J  สลับแอปหลักและแอปทีส่แนป 

แป้นโลโก ้Windows +K  เปิดทางลดัอปุกรณ์ 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows/personalization-accessibility-help#personalization-accessibility-help=windows-8&v1h=win8tab2&v2h=win7tab1&v3h=winvistatab1&v4h=winxptab1
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/using-speech-recognition
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กดแป้นนี ้ เพือ่ท าสิง่นี ้

แป้นโลโก ้Windows +O  ล็อกการหมนุหนา้จอ (แนวตัง้หรอืแนวนอน) 

แป้นโลโก ้Windows +Q  เปิดทางลดัการคน้หาเพือ่คน้หาแอป 

แป้นโลโก ้Windows +W  เปิดทางลดัการคน้หาเพือ่คน้หาการตัง้คา่ 

แป้นโลโก ้Windows +Z  แสดงค าสัง่ทีพ่รอ้มใชง้านในแอป 

แป้นโลโก ้Windows +Tab  วนไปตามแอปทีเ่ปิดอยู่ (ยกเวน้แอปเดสกท็์อป) ใช ้Alt+Tab 

เพือ่สลับระหวา่งแอปทีเ่ปิดอยู่ทัง้หมด 

แป้นโลโก ้Windows +Shift+จดุ (.)  สแนปแอปไปทางซา้ย 

แป้นโลโก ้Windows +จดุ (.)  สแนปแอปไปทางขวา 

ดรูายการทางลดัทัง้หมดไดท้ี ่แป้นพมิพล์ดั ที ่Windows.com  

บันทกึภาพหนา้จอ 

บางครัง้ การแสดงใหผู้อ้ ืน่เห็นสิง่ทีอ่ยู่บนหนา้จอของคณุจะง่ายกวา่การอธบิาย หากตอ้งการจับภาพหนา้จอ ใหก้ดโลโก ้

Windows  บนหนา้จอสมัผัสคา้งไว ้แลว้กดปุ่ มลดระดบัเสยีงบนขอบซา้ยของ Surface 

หนา้จอจะหรีแ่สงชัว่ครู่ขณะทีห่นา้จอถูกคดัลอกและบนัทกึเป็นไฟลใ์นโฟลเดอรภ์าพหนา้จอ (ซึง่อยูใ่นไลบรารรีูปภาพ)  

นอกจากนี ้คณุยังสามารถใชเ้ครือ่งมอืสนปิเพือ่จับภาพบรเิวณตา่งๆ ของหนา้จอเดสกท็์อป 

ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการใชเ้ครือ่งมอืสนปิไดท้ี ่ใชเ้ครือ่งมอืสนปิเพือ่จับภาพหนา้จอ ที ่Windows.com 

โปรแกรมเริม่ตน้ 

โปรแกรมเริม่ตน้ที ่Windows ใชโ้ดยอัตโนมัตเิมือ่คณุเปิดไฟลช์นดิตา่งๆ เชน่ เพลง ภาพยนตร ์ภาพถา่ย หรอืเว็บเพจ 

ตวัอยา่งเชน่ เมือ่คณุเปิดสิง่ทีแ่นบอเีมลทีอ่ยูใ่นรูปแบบ PDF คณุสามารถเลอืกโปรแกรมทีจ่ะเปิดไฟล ์PDF ตามคา่เริม่ตน้ได ้

(สมมตวิา่คณุมโีปรแกรมอา่น PDF หนึง่โปรแกรมขึน้ไปตดิตัง้ไวบ้น Surface ของคณุ  

วธิตีัง้โปรแกรมเริม่ตน้ 

1. เปิดทางลดัการคน้หา พมิพ ์โปรแกรมเร ิม่ตน้ ในกลอ่งคน้หา แลว้แตะหรอืคลกิ โปรแกรมเร ิม่ตน้ จากผลลพัธ ์

การคน้หา 

2. แตะหรอืคลกิ ต ัง้โปรแกรมเร ิม่ตน้ของคุณ 

3. ภายใต ้โปรแกรม ใหแ้ตะหรอืคลกิโปรแกรมทีค่ณุตอ้งการ 

4. แตะหรอืคลกิ ต ัง้โปรแกรมนีเ้ป็นคา่เร ิม่ตน้ แลว้แตะหรอืคลกิ ตกลง 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/keyboard-shortcuts
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/use-snipping-tool-capture-screen-shots
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5. หากคณุตอ้งการเลอืกชนดิไฟลแ์ละโพรโทคอลทีโ่ปรแกรมใชต้ามคา่เริม่ตน้ ใหแ้ตะหรอืคลกิ 

เลอืกคา่เร ิม่ตน้ส าหรบัโปรแกรม 

ท างานกบัไฟลแ์ละแอปบนพซีเีครือ่งอืน่ 

ดว้ยการเชือ่มตอ่เดสกท็์อประยะไกล คณุสามารถน่ังหนา้พซีแีลว้เชือ่มตอ่กบัพซีเีครือ่งอืน่ในสถานทีอ่ืน่ (พซีรีะยะไกล) ได ้

ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถเชือ่มตอ่กับพซีใีนทีท่ างานไดจ้ากพซีใีนบา้นของคณุ แลว้ใชแ้อป ไฟล ์

และทรัพยากรเครอืขา่ยทัง้หมดไดเ้หมอืนคณุก าลงัน่ังอยูห่นา้พซีใีนทีท่ างาน 

คณุสามารถเปิดแอปทิง้ไวท้ีท่ างานแลว้ดแูอปเดยีวกนับนพซีใีนบา้นของคณุได ้

Surface Pro สามารถเชือ่มตอ่กบัพซีเีครือ่งอืน่โดยใชแ้อปเดสกท็์อประยะไกล หรอืคณุสามารถเชือ่มตอ่กบั Surface Pro 

จากพซีเีครือ่งอืน่  

 เรยีนรูว้ธิใีชแ้อปเดสกท็์อประยะไกลเพือ่ท างานกับไฟลแ์ละแอปบนพซีเีครือ่งอืน่ไดท้ี ่

เขา้ถงึแฟ้มและโปรแกรมของคณุไดจ้ากทกุที ่ที ่Windows.com 

 หากตอ้งการตัง้คา่ให ้Surface Pro ของคณุอนุญาตการเชือ่มตอ่ระยะไกล โปรดดทูี ่เชือ่มตอ่เดสกท็์อประยะไกล ที ่

Windows.com   

คนืคา่ รเีฟรช หรอืรเีซ็ต Surface 

หากคณุมปัีญหาในการใชง้านพซี ีคณุสามารถลองคนืคา่ รเีฟรช หรอืรเีซ็ตได ้

การคนืคา่พซีเีป็นวธิยีกเลกิการเปลีย่นแปลงทีค่ณุไดท้ ากบัระบบ การรเีฟรชพซีขีองคณุเป็นการตดิตัง้ Windows ใหม ่

แตจ่ะเก็บรักษาไฟลส์ว่นบคุคล การตัง้คา่ และแอปตา่งๆ ทีค่ณุตดิตัง้จาก Windows Store ไว ้การรเีซ็ตพซีขีองคณุเป็นการตดิตัง้ 

Windows ใหม ่แตจ่ะท าการลบไฟล ์การตัง้คา่ และแอปตา่งๆ ของคณุออกดว้ย เวน้แตแ่อปทีม่าพรอ้มกบัพซี ี

หากคณุตอ้งการคนืคา่ไฟลส์ว่นบคุคลของคณุ โปรดดทูี ่วธิใีชป้ระวัตแิฟ้ม ที ่Windows.com  

คนืคา่ Surface ของคณุกลับไปยังจดุกอ่นหนา้ 

หากคณุคดิวา่แอปหรอืโปรแกรมควบคมุทีค่ณุเพิง่ตดิตัง้ท าใหเ้กดิปัญหา คณุสามารถคนืคา่กลบัไปยังจุดกอ่นหนา้ได ้ซึง่เรยีกวา่ 

จดุคนืคา่ การคนืคา่ระบบจะไมเ่ปลีย่นแปลงไฟลส์ว่นบคุคลของคณุ แตอ่าจลบแอปและโปรแกรมควบคมุทีเ่พิง่ตดิตัง้ออก 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมคียีผ์ลติภัณฑแ์ละไฟลก์ารตดิตัง้ส าหรับแอปเดสกท็์อปใดๆ ทีค่ณุตอ้งการตดิตัง้ใหม ่

วธิคีนืคา่ Surface ของคณุโดยใชก้ารคนืคา่ระบบ 

1. ปัดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ จากนัน้แตะ คน้หา 

2. พมิพ ์การกูค้นื ในกลอ่งคน้หา แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้แตะหรอืคลกิ การกูค้นื 

3. แตะหรอืคลกิ เปิดการคนืคา่ระบบ แลว้ท าตามพรอ้มท ์

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=256422
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/remote-desktop#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/remote-desktop-connection-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/how-use-file-history
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รเีฟรช Surface 

หาก Surface ของคณุท างานไดไ้มด่เีหมอืนเคย คณุสามารถรเีฟรชได ้การรเีฟรช Surface ของคณุเป็นการตดิตัง้ Windows ใหม ่

แตจ่ะเก็บรักษาไฟลส์ว่นบคุคล การตัง้คา่ และแอปตา่งๆ ไว ้ 

ขอ้มูลส าคญั แอปทีม่าพรอ้มกบั Surface หรอืถกูตดิตัง้จาก Windows Store จะถกูตดิตัง้ใหม ่แตแ่อปใดๆ 

ทีค่ณุตดิตัง้จากเว็บไซตอ์ืน่ๆ และดวีดีจีะถูกลบออก Windows 

จะแสดงรายการแอปทีถู่กลบออกบนเดสกท็์อปของคณุหลงัจากรเีฟรช Surface แลว้ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมคียีผ์ลติภัณฑแ์ละไฟลก์ารตดิตัง้ส าหรับแอปเดสกท็์อปใดๆ ทีค่ณุตอ้งการตดิตัง้ใหม ่

วธิรีเีฟรช Surface ของคณุ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ ท ัว่ไป 

3. ภายใต ้รเีฟรชพซีโีดยไมส่ง่ผลตอ่ไฟลข์องคณุ ใหแ้ตะหรอืคลกิ เร ิม่ตน้ใชง้าน และท าตามค าแนะน าบนหนา้จอ 

รเีซ็ต Surface   

หากคณุมปัีญหาเกีย่วกบั Surface หรอืตอ้งการเริม่ใหมท่ัง้หมด คณุสามารถลบทกุอยา่งแลว้ตดิตัง้ Windows ใหมไ่ด ้

ค าเตอืน ไฟลส์ว่นบคุคลทัง้หมดของคณุจะถกูลบและการตัง้คา่ของคณุจะถูกรเีซ็ต 

ตรวจสอบแน่ใจวา่ไดส้ ารองไฟลท์ัง้หมดของคณุกอ่นทีจ่ะด าเนนิการ แอปทีม่าพรอ้มกับ Surface 

ของคณุจะไดรั้บการตดิตัง้ใหมโ่ดยอตัโนมัต ิแตค่ณุจ าเป็นตอ้งตดิตัง้แอปอืน่ๆ ใหมโ่ดยใชข้ัน้ตอนดา้นลา่ง 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมคียีผ์ลติภัณฑแ์ละไฟลก์ารตดิตัง้ส าหรับแอปเดสกท็์อปใดๆ ทีค่ณุตอ้งการตดิตัง้ใหม ่

วธิรีเีซ็ต Surface ของคณุ 

1. เปิดทางลดัการตัง้คา่ แลว้แตะ เปลีย่นการต ัง้คา่พซี ี

2. แตะหรอืคลกิ ท ัว่ไป 

3. ภายใต ้ลบทกุอยา่งแลว้ตดิตัง้ Windows ใหม ่แลว้แตะหรอืคลกิ เร ิม่ตน้ใชง้าน จากนัน้ท าตามค าแนะน าบนหนา้จอ 

หมายเหต ุคณุจะตอ้งเลอืกวา่ตอ้งการลบขอ้มลูอย่างรวดเร็วหรอือยา่งละเอยีด หากคณุเลอืกลบขอ้มลูอย่างรวดเร็ว 

ขอ้มลูบางอยา่งอาจสามารถกูค้นืไดโ้ดยใชซ้อฟตแ์วรพ์เิศษ (ซึง่ไมม่มีาใหก้ับ Surface) หากคณุเลอืกลบขอ้มลูอยา่งละเอยีด 

กระบวนการนีจ้ะใชเ้วลานานกวา่ และอาจท าใหไ้ม่สามารถกูค้นืขอ้มลูได ้

หลงัจากรเีซ็ต Surface แลว้ คณุตอ้งตดิตัง้แอป Windows Store ใหม ่ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้ 

1. เปิดแอป Store  

2. ปัดนิว้ลงมาจากขอบบนของหนา้จอ แลว้แตะหรอืคลกิ แอปของคณุ 

3. ปัดนิว้ลงมาบนแอปทีค่ณุตอ้งการตดิตัง้ แลว้แตะหรอืคลกิ ตดิต ัง้ 
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เพิม่ Windows Media Center 

Surface Pro ไมม่ ีWindows Media Center อยา่งไรก็ด ีคณุสามารถดาวนโ์หลด Windows Media Center ไดโ้ดยเพิม่ชดุ 

Windows 8 Media Center ใน Windows 8 Pro ของคณุ (มคีา่บรกิาร) โดยไปทีเ่ว็บเพจ เพิม่คณุลกัษณะ ที ่Windows.com 

BIOS/UEFI ของ Surface Pro 

Surface Pro ใชส้ว่นตดิตอ่เฟิรม์แวรม์าตรฐานทีเ่รยีกวา่ UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) แทน BIOS (Basic 

Input/Output System) เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่UEFI คอือะไร? ที ่Windows.com   

เรยีนรูว้ธิเีขา้ถงึการตัง้คา่เฟิรม์แวร ์UEFI ของ Surface หรอืวธิเีริม่ระบบจากอปุกรณ์ USB ไดท้ี ่ฉันจะใช ้BIOS/UEFI อย่างไร?  

ที ่Surface.com  

คยีก์ารกูค้นื BitLocker 

หากคณุล็อกออกจากพซี ีคณุจะตอ้งใชค้ยีก์ารกูค้นื BitLocker เพือ่ลงชือ่เขา้ใชอ้กีครัง้ 

ท าไมฉันจงึถกูล็อกออก? 

หากมเีหตกุารณ์ดา้นความปลอดภัยหรอืฮารด์แวรล์ม้เหลวจนท าให ้Surface ของคณุถกูล็อก คณุตอ้งใชค้ยีก์ารกูค้นื BitLocker 

เพือ่ลงชือ่เขา้ใช ้หากคณุลงชือ่เขา้ใช ้Surface ดว้ยบญัช ีMicrosoft ส าเนาคยีก์ารกูค้นื BitLocker 

จะไดรั้บการส ารองขอ้มลูโดยอัตโนมัตไิปยังบัญชดีงักลา่ว รับคยีก์ารกูค้นืของคณุทางออนไลนไ์ดท้ี ่คยีก์ารกูค้นื BitLocker 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่คยีก์ารกูค้นื BitLocker: ค าถามทีถ่ามบอ่ย ที ่Windows.com 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=260813
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/what-uefi
http://www.microsoft.com/Surface/th-th/support/warranty-service-and-recovery/how-to-use-the-bios-uefi
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=237614
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-8/bitlocker-recovery-keys-faq
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ท าความสะอาดและดแูลรักษา Surface 

หากตอ้งการให ้Surface ดดูแีละท างานอยา่งยอดเยีย่มเสมอ ใหท้ าความสะอาดหนา้จอสมัผัสและคยีบ์อรด์เป็นประจ า นอกจากนี ้

หาสิง่ปกป้องหนา้จอสมัผัสเสมอเมือ่คณุไมไ่ดใ้ชง้าน 

การดแูลรักษาหนา้จอสมัผัส 

รอยขดีขว่น คราบมันจากนิว้ ฝุ่ น สารเคม ีและแสงอัลตราไวโอเลตอาจท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานของหนา้จอสมัผัสลดลง  

คณุสามารถปกป้องหนา้จอไดโ้ดยท าดงันี้ 

 หม ัน่ท าความสะอาด หนา้จอสมัผัสไดรั้บการเคลอืบเพือ่ชว่ยใหท้ าความสะอาดไดง้า่ย คณุไมจ่ าเป็นตอ้งเชด็แรงๆ 

เพือ่ลบรอยนิว้มอืหรอืคราบมัน ใชผ้า้นุ่มทีไ่มม่ขียุเชด็หนา้จอเบาๆ เพือ่ป้องกนัการขดีขว่น 

คณุสามารถใชผ้า้ชบุน ้าหรอืน ้ายาลา้งแวน่ตาได ้แตอ่ย่าเทของเหลวลงบนหนา้จอ Surface โดยตรง 

อยา่ใชน้ ้ายาท าความสะอาดกระจกหรอืสารเคมที าความสะอาดอืน่ๆ  

 หาสิง่ปกป้อง ปิดฝาปิดคยีบ์อรด์ขณะทีค่ณุเดนิทางหรอืไม่ไดใ้ชง้าน Surface หากคณุไมม่ ีTouch Cover หรอื Type 

Cover คณุสามารถใชก้ระเป๋าสลฟีเพือ่ปกป้องหนา้จอสมัผัสได ้(กระเป๋าสลฟีมจี าหน่ายที ่Surface.com/Accessories) 

 เก็บใหพ้น้จากแสงแดด อยา่ปลอ่ยให ้Surface สมัผัสแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน 

แสงอลัตราไวโอเลตและความรอ้นสงูสามารถสรา้งความเสยีหายใหก้บัหนา้จอสมัผัส  

การดแูลรักษาฝาปิดและคยีบ์อรด์ 

เชด็ Touch Cover หรอื Type Cover ดว้ยผา้ทีไ่มม่ขียุชบุน ้าสบูอ่อ่นๆ อย่าเทของเหลวลงบนคยีบ์อรด์โดยตรง 

ท าความสะอาดเป็นประจ าเพือ่ใหค้ยีบ์อรด์ของคณุดใูหมอ่ยูเ่สมอ หากสนัหรอืแมเ่หล็กยดึฝาปิดสกปรกหรอืมรีอยเป้ือน 

ใหเ้ชด็ท าความสะอาดดว้ยผา้นุ่มไมม่ขียุชบุไอโซโพรพลิแอลกอฮอล ์(หรอืเรยีกวา่แอลกอฮอลท์ าความสะอาด)  

การดแูลรักษาแบตเตอรี ่

 อุณหภูมกิารใชง้าน  Surface ออกแบบมาใหใ้ชง้านในอณุหภมู ิ32°F ถงึ 95°F (หรอื 0°C ถงึ 35°C) 

แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนมคีวามไวตอ่อณุหภมูทิีส่งู ดงันัน้โปรดเก็บ Surface 

ของคณุใหพ้น้จากแสงอาทติยแ์ละอยา่ทิง้ไวใ้นรถทีร่อ้น  

 ชารจ์ใหมเ่มือ่ใดก็ได ้ไม่จ าเป็นตอ้งรอใหแ้บตเตอรีห่มดหรอืต า่กอ่นทีจ่ะชารจ์ 

คณุสามารถชารจ์แบตเตอรีใ่หมไ่ดท้กุเมือ่ทีต่อ้งการ อยา่งไรก็ตาม 

เป็นการดทีีส่ดุหากปลอ่ยใหแ้บตเตอรีห่มดอย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ตอ่เดอืนกอ่นทีจ่ะชารจ์ใหม่ 

 อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่

แบตเตอรีม่รีอบการชารจ์ใหมท่ีจ่ ากัดและในทีส่ดุอาจตอ้งเปลีย่นใหมโ่ดยผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บอนุญาต 

http://www.microsoft.com/Surface/th-th/accessories/home
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รับวธิใีชแ้ละบรกิารชว่ยเหลอื 

คณุสามารถรับความชว่ยเหลอืเกีย่วกบั Surface, Windows และแอปเฉพาะได ้ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้ 

 วธิใีช ้Surface วธิใีชแ้ละบรกิารชว่ยเหลอื Surface พรอ้มใหบ้รกิารที ่Surface.com/Support 

 วธิใีช ้Windows บน Surface ใหไ้ปทีห่นา้จอเริม่ พมิพ ์วธิใีช ้แลว้แตะหรอืคลกิ วธิใีชแ้ละบรกิารชว่ยเหลอื 

จากผลลพัธก์ารคน้หา นอกจากนี ้เนือ้หาของวธิใีช ้Windows ยังพรอ้มใหบ้รกิารแบบออนไลนท์ี ่Windows.com 

 วธิใีช ้App เมือ่คณุก าลงัใชง้านแอป ใหปั้ดนิว้เขา้มาจากขอบขวาของหนา้จอ แลว้แตะหรอืคลกิ การต ัง้คา่ 

จากนัน้แตะหรอืคลกิ วธิใีช ้(แอปบางตัวอาจเก็บวธิใีชไ้วใ้นต าแหน่งอืน่ ดงันัน้โปรดตรวจสอบกับเว็บไซตข์องบรษัิท 

หากคณุไมพ่บวธิใีชใ้นทางลดัการตัง้คา่)  

หากคณุยังไม่ไดล้งทะเบยีน Surface ของคณุ ใหอ้อนไลน์แลว้ลงทะเบยีนที ่Surface.com/Support/Register 

น่ันคอืทัง้หมด! 

คณุมาถงึสว่นสดุทา้ยของคูม่อืนีแ้ลว้ เราหวงัวา่คูม่อืนีจ้ะเป็นประโยชนส์ าหรับคณุ 

โปรดตรวจสอบเว็บไซตข์อง Surface เป็นประจ าเพือ่รับทราบขา่วสาร ขอ้มูลอปุกรณ์เสรมิ และขอ้มูลการสนับสนุนลา่สดุที ่

Surface.com 

 

http://www.microsoft.com/Surface/th-th/support/
http://windows.microsoft.com/th-th/windows/home
http://surface.com/Support/Register
http://www.microsoft.com/Surface/th-th/
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