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ซอ่น Ribbon 

ตอ้งการพืน้ทีม่ากขึน้บนหนา้จอ

ของคณุใชห่รอืไม ่คลกิทีไ่อคอน

นีห้รอืกด CTRL+F1 เพือ่ซอ่น

หรอืแสดง Ribbon 

บานหนา้ตา่งบคุคล 

Outlook Social Connector จะเชือ่มตอ่ Outlook 

กับเครอืขา่ยทางสงัคมของคณุ ตามคา่เริม่ตน้ 

โปรแกรมจะถกูยอ่ไวท้ีด่า้นลา่งของบานหนา้ตา่ง

การอา่น 

แท็บ Ribbon 

คลกิแท็บใดๆ บน Ribbon เพือ่แสดงปุ่ ม

และค าสัง่ของแท็บ 

แถบรายการทีต่อ้งท า 

แถบทีป่รับขนาดไดน้ีจ้ะแสดง

ตัวน าทางวันที ่การนัดหมายของ

คณุ และ รายการงานของคณุ  

แถบเครือ่งมอืดว่น 

ค าสัง่ทีแ่สดงบรเิวณนีจ้ะสามารถเห็นไดต้ลอดเวลา และคณุ

สามารถเพิม่ค าสัง่ทีคุ่ณใชง้านบอ่ยไวบ้นแถบเครือ่งมอืนีไ้ด ้

กลุม่ Ribbon 

แท็บ Ribbon แตล่ะแท็บประกอบดว้ยกลุม่ และแตล่ะกลุม่จะประกอบดว้ยค าสัง่ที่

เกีย่วขอ้งกันชดุหนึง่ ในทีน่ี ้กลุม่ ตอบกลบั จะมคี าสัง่เพือ่ตอบกลับหรอืเพือ่สง่ตอ่

ขอ้ความอเีมลทีเ่ลอืก 

มมุมอง Backstage 

คลกิแท็บ แฟ้ม เพือ่เขา้สูม่มุมอง 

Backstage ทีซ่ ึง่คณุสามารถ

ปรับเปลีย่นการตัง้คา่บัญชผีูใ้ช ้

ก าหนดการตอบกลับอัตโนมัต ิ 

และจัดการกฎและการแจง้เตอืน

ตา่งๆ ได ้

เมือ่ตอ้งการออกจากมมุมอง 

Backstage ใหค้ลกิแท็บ Ribbon 

ใดๆ 

บานหนา้ตา่งการอา่น 

การแสดงขอ้ความของ

รายการทีเ่ลอืก 

บานหนา้ตา่งน าทาง 

โฟลเดอรร์ายการโปรดจะแสดงทีด่า้นบนสดุ

ของบานหนา้ตา่ง พืน้ทีต่รงกลางจะแสดง

โฟลเดอรท์ัง้หมดทีใ่ชง้านอยู ่ทีบ่รเิวณ

ดา้นลา่งของบานหนา้ตา่ง ใหค้ลกิปุ่ มเพือ่

เลอืกมมุมองตา่งๆ ไดแ้ก ่จดหมาย  
ปฏทินิ ทีต่ดิตอ่ และอืน่ๆ 

ในแตล่ะมมุมอง แท็บของ Ribbon จะ

เปลีย่นไปและแสดงปุ่ มและค าสัง่ตา่งๆ ที่

เหมาะสมกับมมุมองนัน้ 
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วธิกีารเริม่ตน้ใชง้าน Outlook 2010 

ถา้คณุใช ้Microsoft Outlook 2003 มาเป็นเวลานาน คณุจะตอ้งมคี าถามอยา่ง

แน่นอนวา่จะพบค าสั่งและแถบเครือ่งมอื Outlook 2003 ไดท้ีไ่หนใน Outlook 2010 

เรามแีหลง่ขอ้มลูทีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้่ายอยูม่ากมายเพือ่ชว่ยใหค้ณุเรยีนรู ้Outlook 2010 

รวมทัง้หลักสตูรการฝึกอบรมและคู่มอืส าหรับเมนูทีเ่ปลีย่นเป็น Ribbon เมือ่ตอ้งการ

คน้หาแหลง่ขอ้มลูเหลา่นีใ้หค้ลกิแท็บ แฟ้ม แลว้คลกิ วธิใีช ้ จากนัน้ ภายใต ้การ

สนบัสนนุ  ใหค้ลกิ การเร ิม่ตน้ใชง้าน  

เมนูและแถบเครือ่งมอืของฉันอยูท่ีใ่ด 

ใน Outlook 2010 จะมแีถบตามแนวนอนตลอดดา้นบนของหนา้ตา่งโปรแกรมหลัก  

แถบนีค้อื Ribbon ซึง่มาแทนทีเ่มนูและแถบเครือ่งมอืแบบเดมิ แตล่ะแท็บบน 

Ribbon จะมปีุ่ มและค าสั่งตา่งๆ ทีถ่กูจัดระเบยีบใหเ้ป็นกลุม่ Ribbon 

เมือ่คณุเปิด Outlook 2010 แท็บ หนา้หลกั ของ Ribbon ส าหรับจดหมาย 

จะแสดงขึน้ สิง่แรกทีค่ณุจะเห็นทีด่า้นซา้ยของแท็บก็คอืกลุม่ สรา้ง ทีม่คี าสั่งในการ

สรา้ง อเีมลใหม ่หรอื รายการใหม ่(เชน่ การนดัหมาย การประชุม และ  

ทีต่ดิตอ่)  

ในกลุม่ การตอบกลบั คณุจะพบค าสั่งส าหรับ ตอบกลบั ตอบกลบัท ัง้หมด และ 

สง่ตอ่ รวมถงึค าสั่งส าหรับการตอบกลับโดยการจัดการประชมุ หรอืการตอบกลับ

พรอ้ม IM (ขอ้ความโตต้อบแบบทันท)ี 

Ribbon จะปรับลักษณะตัวเองใหพ้อดกีับหนา้จอและความละเอยีดของคอมพวิเตอร์

ของคณุ ในหนา้จอทีเ่ล็กลง กลุม่ Ribbon บางกลุม่อาจแสดงเพยีงชือ่กลุม่แตไ่ม่

แสดงค าสั่ง ในกรณีดังกลา่ว เพยีงแคค่ลกิลกูศรเล็กๆ ทีปุ่่ มของกลุม่แลว้ค าสั่งจะ

แสดงขึน้ 
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แสดงค าสัง่ตา่งๆ เมือ่คณุจ าเป็นตอ้งใช ้

แทนทีจ่ะพยายามแสดงใหค้ณุเห็นค าสั่งทีพ่รอ้มใชง้านทัง้หมดตลอดเวลา Outlook 

2010 จะแสดงเฉพาะค าสั่งทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้ส าหรับแต่ละการกระท าทีค่ณุก าลัง

ท างาน 

ตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุคลกิ จดหมาย บนบานหนา้ตา่งน าทาง คณุ

จะเห็นค าสั่งส าหรับการท างานเกีย่วกับจดหมายบน Ribbon คณุ

สามารถสง่ ลบ หรอืตอบกลับขอ้ความ ท าเครือ่งหมายขอ้ความวา่

อา่นแลว้ หรอื ยังไมไ่ดอ้า่น จัดประเภทขอ้ความ หรอื ตัง้ค่า

สถานะขอ้ความ เพือ่ง่ายตอ่การตดิตามได ้

เมือ่ตอ้งการสง่จดหมายใหม ่ใหค้ลกิ สรา้งอเีมล บน Ribbon ในหนา้ตา่งทีเ่ปิดขึน้จะ

มคี าสั่งตา่งๆ ทีค่ณุตอ้งใชส้ าหรับการจัดรปูแบบขอ้ความ การใชข้อ้มูลชือ่จาก สมดุ

รายชือ่ การแนบแฟ้มหรอืรายการ Outlook กับจดหมาย หรอืการเพิม่ลายเซ็น

ลายเซ็นอเิล็กทรอนกิสล์งในจดหมาย 

เชน่เดยีวกัน  เมือ่คณุคลกิปุ่ ม ปฏทินิ บนบานหนา้ต่างน าทาง คณุจะพบค าสั่งตา่งๆ 

ส าหรับการท างานในปฏทินิและใชป้ฏทินิรว่มกัน การสรา้งการประชมุ และการจัดเรยีง

ปฏทินิของคณุตามวัน สัปดาห ์หรอืเดอืน 

เมือ่ตอ้งการจัดตารางเวลาการประชมุ ใหค้ลกิ สรา้งการประชุม บน Ribbon ใน

หนา้ตา่งทีเ่ปิดขึน้จะมคี าสั่งตา่งๆ เกีย่วกับการประชมุ เชน่ ผูช้ว่ยจดัก าหนดการ  

สมดุรายชือ่ และตัวเลอืกกจิวัตรวา่ตอ้งการใหก้ารประชมุนัน้เป็นการประชมุรายวัน 

รายเดอืน หรอืรายปี 

ไมต่อ้งกังวลถา้คณุไมเ่ห็นค าสั่งทีค่ณุตอ้งการใชต้ลอดเวลา ใหเ้ริม่ขัน้ตอนแรกแลว้

ค าสั่งทีค่ณุตอ้งการจะปรากฏขึน้เอง 
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สิง่ทีค่ณุอาจก าลงัมองหา 

ใหด้ทูีต่ารางดา้นลา่งส าหรับขอ้มลูเกีย่วกับค าสั่งและการตัง้คา่ต่างๆ ซึง่คณุอาจก าลังมองหาใน Outlook 2010 แมว้า่รายการนีจ้ะไมค่รบสมบรูณ์ แตก็่เป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ ีเมือ่ตอ้งการดู

รายการค าสั่ง Outlook 2010 แบบเต็ม ใหค้ลกิแท็บ แฟ้ม คลกิ วธิใีช ้คลกิ การเร ิม่ตน้ใชง้าน จากนัน้เลอืก คูม่อืแบบโตต้อบส าหรบัเมนทูีเ่ปลีย่นเป็น Ribbon  

เมือ่ตอ้งการ... คลกิ… แลว้จงึ... 

ใชป้ฏทินิรว่มกัน ปฏทินิ 
บนแท็บ หนา้แรก ในกลุม่ ใชร้ว่มกนั ใหค้ลกิ อเีมลปฏทินิ ใชป้ฏทินิรว่มกนั 
(จ าเป็นตอ้งมบัีญชผีูใ้ช ้Microsoft Exchange Server) หรอื ประกาศแบบออนไลน ์ 

ดสูิง่ทีแ่นบใน Outlook โดยไมต่อ้งเปิด 
สิง่ทีแ่นบในอกีหนา้ตา่งแยกตา่งหาก 

จดหมาย 

ขัน้แรก ใหเ้ปิดบานหนา้ต่างการอา่น ถา้ยังไมม่บีานหนา้ต่างนัน้ปรากฏใหเ้ห็น เมือ่ตอ้งการ
เปิดบานหนา้ต่างการอา่น ใหค้ลกิแท็บ มมุมอง จากนัน้ในกลุม่ เคา้โครง ใหค้ลกิลกูศรบน 
บานหนา้ตา่งการอา่น เพือ่เลอืกต าแหน่งทีต่อ้งการแสดงบานหนา้ตา่ง จากนัน้เมือ่
ตอ้งการดสูิง่ทีแ่นบ ใหค้ลกิทีไ่อคอนสิง่ทีแ่นบในบานหนา้ตา่งการอา่นเพือ่แสดงตัวอยา่ง
แฟ้ม คณุควรแสดงตัวอยา่งหรอืเปิดสิง่ทีแ่นบมา จากแหลง่ทีน่่าเชือ่ถอืเทา่นัน้ 

ตอบกลับขอ้ความโดยอัตโนมัต ิ
(ผูช้ว่ยเมือ่ไมอ่ยูท่ีส่ านักงาน)  

จดหมาย ปฏทินิ ทีต่ดิตอ่ 
และอืน่ๆ 

คลกิแท็บ แฟ้ม คลกิ การตอบกลบัอตัโนมตั ิแลว้เลอืก สง่การตอบกลบัอตัโนมตั ิ 
สรา้งขอ้ความของคณุแลว้เลอืกตัวเลอืกทีค่ณุตอ้งการ (จ าเป็นตอ้งมบัีญชผีูใ้ช ้Microsoft 
Exchange Server) 

เรยีกคนืขอ้ความ จดหมาย 

บนบานหนา้ต่างน าทาง ใหค้ลกิ รายการทีถ่กูสง่  จากนัน้เปิดขอ้ความที ่คณุตอ้งการเรยีก
คนื บนแท็บ ขอ้ความ ในกลุม่ ยา้ย ใหค้ลกิ การกระท า แลว้คลกิ เรยีกคนืขอ้ความนี ้ 
จากนัน้คณุก็สามารถลบขอ้ความทีส่ง่ และแทนทีข่อ้ความเดมิดว้ยขอ้ความใหมไ่ดถ้า้คณุ
ตอ้งการ (จ าเป็นตอ้งม ีบัญชผีูใ้ช ้Microsoft Exchange Server ) 

การคน้หารายการต่างๆ ดว้ยการคน้หาทันท ี
จดหมาย ปฏทินิ ทีต่ดิตอ่ 
หรอืทีใ่ดก็ตามทีค่ณุตอ้งการ 

คน้หา 

ในบานหนา้ต่างน าทาง ใหค้ลกิโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการคน้หา ในกลอ่ง คน้หา ใหพ้มิพ์
ขอ้ความทีค่น้หาของคณุ คณุสามารถเลอืกเงือ่นไขการคน้หาในกลุม่ ปรบัปรงุ บนแท็บ 
เครือ่งมอืคน้หา ได ้ขยายขอบเขตการคน้หาของคณุโดยการคลกิ  รายการจดหมาย
ท ัง้หมด ในกลุม่ ขอบเขต บนแท็บ เครือ่งมอืคน้หา    

การเปลีย่นการตัง้ค่าบัญชผีูใ้ช ้
จดหมาย ปฏทินิ ทีต่ดิตอ่ 

และอืน่ๆ 
คลกิแท็บ แฟ้ม คลกิ ขอ้มลู แลว้คลกิ การต ัง้คา่บญัชผีูใ้ช ้ 
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การแสดงตวัอยา่งกอ่นพมิพอ์ยูท่ีไ่หน 

ใน Outlook 2010 ใหม้องหาการแสดงตัวอยา่งกอ่นพมิพใ์นมมุมอง Backstage 

คลกิแท็บ แฟ้ม แลว้คลกิ พมิพ ์พืน้ทีด่า้นขวาของหนา้ตา่งจะแสดงตัวอยา่งลักษณะ

ของรายการทีเ่ลอืกเมือ่พมิพอ์อกมาแลว้ 

เกดิอะไรขึน้กบัตวัเลอืก | เครือ่งมอื 

ก าลังมองหาการตัง้คา่โปรแกรมทีช่ว่ยใหค้ณุควบคมุสิง่ตา่งๆ เชน่ ตอ้งการให ้Out-

look ตรวจการสะกดโดยอัตโนมัตกิอ่นสง่หรอืไม ่ตอ้งการใหม้เีสยีงเตอืนเมือ่มี

ขอ้ความใหมเ่ขา้มาหรอืไม ่หรอืตอ้งการใหข้อ้ความทีส่ง่ออกอยูใ่นรปูแบบใดระหวา่ง 

HTML, Rich Text หรอื ขอ้ความธรรมดา 

คลกิแท็บ แฟ้ม แลว้คลกิ ตวัเลอืก ซึง่จะท าใหก้ลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืก Outlook 

เปิดขึน้มา ในกลอ่งโตต้อบนีค้ณุสามารถก าหนดลักษณะ Outlook เองได ้

คลกิ ตวัเลอืกการพมิพ ์เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบ พมิพ ์ทีซ่ ึง่คณุจะสามารถท าการ

เลอืกทีเ่กีย่วกับการพมิพไ์ด ้

การตัง้คา่บางอย่างในกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืก Outlook จะน าไปใชก้ับ Outlook 

เทา่นัน้ แตก่ารก าหนดลักษณะบางอยา่ง (เชน่ แบบแผนชดุส)ี จะถกูน าไปใชก้ับ

โปรแกรม Microsoft Office 2010 อืน่ๆ ทัง้หมดทีค่ณุไดต้ดิตัง้ 
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ผูช้ว่ยเมือ่ไมอ่ยูท่ีส่ านักงานอยูท่ีไ่หน 

ใน Outlook 2010 ตัวเลอืก ผูช้ว่ยเมือ่ไมอ่ยูท่ีส่ านักงาน นัน้เปลีย่นชือ่และต าแหน่ง

ใหม ่ในตอนนี ้คณุสามารถเลอืก ผูช้ว่ยเมือ่ไมอ่ยูท่ีส่ านักงาน ไดใ้นมุมมอง  

Backstage คลกิ แฟ้ม คลกิ ขอ้มลู แลว้คลกิ การตอบกลบัอตัโนมตั ิ 

ในกลอ่งโตต้อบ การตอบกลบัอตัโนมตั ิใหเ้ลอืกตัวเลอืก สง่การตอบกลบั

อตัโนมตั ิแลว้สรา้งการตอบกลับทีค่ณุตอ้งการให ้Outlook สง่แทนใหค้ณุเมือ่คณุไม่

อยูห่รอืไมส่ามารถตอบกลับได ้

หมายเหต ุคณุลักษณะนีจ้ าเป็นตอ้งใชบั้ญชผีูใ้ช ้Microsoft Exchange Server  

เกดิอะไรขึน้กบัการน าเขา้และการสง่ออก 

ใน Outlook 2010 คณุยังคงสามารถท าการน าเขา้และสง่ออกได ้ตัวอยา่งเชน่ คณุ

อาจสง่ออกแฟ้ม .pst (โฟลเดอรส์ว่นบคุคล) จาก Outlook หรอืน าเขา้แฟ้ม .ics 

(iCalendar) เขา้มาในปฏทินิ Outlook ของคณุ 

ในหนา้ตา่งโปรแกรมหลัก ใหค้ลกิ แฟ้ม คลกิ เปิด แลว้คลกิ น าเขา้ เพือ่เปิด ตวั

ชว่ยสรา้งการน าเขา้และสง่ออก  ท าตามขัน้ตอนตา่งๆ ในตัวชว่ยสรา้งเพือ่น าเขา้

หรอืสง่ออกขอ้มลูเหมอืนกับใน Outlook 2003 
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การสรา้งลายเซน็อเีมล 

ขัน้แรก ใหเ้ปิดขอ้ความใหมข่ึน้มา บนแท็บ ขอ้ความ ในกลุม่ รวม ใหค้ลกิ ลายเซ็น 

แลว้คลกิ ลายเซ็น 

บนแท็บ ลายเซ็นอเีมล ใหค้ลกิ สรา้ง พมิพช์ือ่

ส าหรับลายเซ็น แลว้คลกิ ตกลง ในกลอ่ง แกไ้ข

ลายเซ็น ใหพ้มิพข์อ้ความทีค่ณุตอ้งการรวมไวใ้น

ลายเซ็น 

เมือ่ตอ้งการจัดรปูแบบลายเซ็น ใหเ้ลอืกลายเซ็น จากนัน้ใชปุ้่ มลักษณะและการ

จัดรปูแบบเพือ่น าตัวเลอืกทีค่ณุตอ้งการไปใชก้ับลายเซ็นนัน้ เมือ่ตอ้งการเพิม่

องคป์ระกอบอืน่นอกจากขอ้ความ ใหค้ลกิในต าแหน่งทีค่ณุตอ้งการใหอ้งคป์ระกอบ

นัน้ปรากฏขึน้แลว้เลอืกท าสิง่ตอ่ไปนี ้

 คลกิ นามบตัร คลกิชือ่ของคณุในรายการ ต ัง้ชือ่เขตขอ้มลูเป็น จากนัน้ 

คลกิ ตกลง  

 คลกิ รปูภาพ เรยีกดรูปูภาพเพือ่เลอืกรปูภาพนัน้แลว้คลกิ ตกลง  

 คลกิ แทรกการเชือ่มโยงหลายมติ ิใสก่ารเชือ่มโยงหลายมติใินกลอ่ง ทีอ่ยู ่

แลว้คลกิ ตกลง  

คลกิ ตกลง เพือ่ท าการสรา้งหรอืการปรับเปลีย่นลายเซ็นใหเ้สร็จ 

หมายเหต ุ  ลายเซ็นทีค่ณุเพิง่สรา้งหรอืปรับเปลีย่นจะยังไมป่รากฏในขอ้ความทีเ่ปิด

อยูใ่นขณะนัน้ และคณุตอ้งแทรกลายเซ็นดังกลา่วลงในขอ้ความดว้ยตนเอง 

เพิม่ลายเซน็ลงในขอ้ความอเีมลใหม ่

เมือ่ตอ้งการเพิม่ลายเซ็นลงในขอ้ความโดยอัตโนมัต ิใหท้ าดังตอ่ไปนี ้

บนแท็บ ขอ้ความ ในกลุม่ รวม ใหค้ลกิ ลายเซ็น แลว้คลกิ ลายเซ็น 

ภายใต ้เลอืกลายเซ็นเร ิม่ตน้ ในรายการ บญัชผีูใ้ชอ้เีมล ใหค้ลกิบัญชผีูใ้ชอ้เีมลที่

คณุตอ้งการใหเ้ชือ่มโยงกับลายเซ็น ในรายการ ขอ้ความใหม ่ใหเ้ลอืกลายเซ็นที่

คณุตอ้งการใสใ่นอเีมล ถา้คณุตอ้งการใชล้ายเซ็นเมือ่คณุตอบกลับหรอืสง่ตอ่

ขอ้ความ ในรายการ ตอบกลบั/สง่ตอ่ ใหเ้ลอืกลายเซ็นนัน้ หรอืมฉิะนัน้ ใหค้ลกิ 

(ไมม่)ี 

เมือ่ตอ้งการเพิม่ลายเซ็นลงในขอ้ความดว้ยตนเอง ใหท้ าดังตอ่ไปนี ้

ในขอ้ความใหม ่บนแท็บ ขอ้ความ ในกลุม่ รวม ใหค้ลกิ ลายเซ็น แลว้คลกิลายเซ็น

ทีค่ณุตอ้งการ 

เคล็ดลบั   เมือ่ตอ้งการเอาลายเซ็นออกจากขอ้ความทีเ่ปิดอยู ่ใหเ้ลอืกลายเซ็นใน

เนือ้หาขอ้ความ แลว้กด DELETE  
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แนะน าเคล็ดลบัการใชแ้ป้นพมิพ ์

Outlook 2010 มทีางลัดส าหรับ Ribbon เรยีกวา่เคล็ดลับแป้นพมิพ ์เพือ่ใหค้ณุ

สามารถท างานไดอ้ย่างรวดเร็วโดยไมต่อ้งใชเ้มาส ์

การก าหนดหนา้ตา่งโปรแกรม Outlook เอง 

ผูใ้ชแ้ตล่ะคนอาจมคีวามชอบทีแ่ตกตา่งกันเกีย่วกับลักษณะสว่นตดิตอ่ผูใ้ชใ้นสว่น

ตา่งๆ ของ Outlook 2010 เชน่ บานหนา้ตา่งน าทาง บานหนา้ตา่งการอา่น แถบ

รายการทีต่อ้งท า หรอื บานหนา้ตา่งบคุคล 

เมือ่ตอ้งการใหเ้คล็ดลับการใชแ้ป้นพมิพป์รากฏบน Ribbon ใหก้ดแป้น ALT 

ขัน้ตอ่ไป เมือ่ตอ้งการสลับแท็บบน Ribbon โดยใชแ้ป้นพมิพข์องคุณ ใหก้ดแป้น

อักษรทีป่รากฏภายใตแ้ท็บนัน้ ในตัวอยา่งทีแ่สดงดา้นบน คณุจะกดแป้นอักษร S 

เพือ่เปิดแท็บ สง่/รบั กดแป้นอักษร O เพือ่เปิดแท็บ โฟลเดอร ์กดแป้นอักษร V 

เพือ่เปิดแท็บ มมุมอง เป็นตน้ 

เมือ่คณุสลับเป็นแท็บ Ribbon ลักษณะนีแ้ลว้ เคล็ดลับแป้นพมิพท์ีใ่ชง้านไดส้ าหรับ

แท็บนัน้จะปรากฏบนหนา้จอ จากนัน้คณุสามารถท าการกดแป้นเมนูลัดใหเ้สร็จโดย

การกดแป้นสดุทา้ยหนึง่แป้น (หรอืมากกวา่) ทีค่ณุตอ้งการใช ้

เมือ่ตอ้งการยอ้นกลับหนึง่ขัน้ตอนระหวา่งอยูใ่นล าดับการพมิพ ์ใหก้ดแป้น ESC การ

ท าเชน่นัน้หลายๆ ครัง้ตดิตอ่กันจะเป็นการยกเลกิโหมด เคล็ดลับแป้นพมิพ ์

เคล็ดลบั   ทางลัดแป้นพมิพจ์าก Outlook 2003 ยังคงใชง้านไดใ้น Outlook 2010 

ถา้คณุทราบล าดับการกดแป้นพมิพลั์ดแลว้ คณุก็สามารถใชแ้ป้นพมิพลั์ดไดเ้ลย 

ตัวอยา่งเชน่ การกด CTRL+C ยังคงสามารถใชเ้พือ่ท าการคัดลอกขอ้มลูทีเ่ลอืกไป

ยังคลปิบอรด์ และ CTRL+R จะเปิดขอ้ความขึน้มาเพือ่ใหค้ณุสามารถตอบกลับ

ขอ้ความนัน้ได ้

เมือ่ตอ้งการแสดงหรอืซอ่นสว่นเพิม่เตมิของสว่นตดิตอ่เหลา่นี ้ใหค้ลกิปุ่ ม จดหมาย 

ทีด่า้นลา่งของบานหนา้ต่างน าทาง จากนัน้คลกิแท็บ มมุมอง บน Ribbon 

ในกลุม่ เคา้โครง และ บานหนา้ตา่งบคุคล ใหค้ลกิปุ่ ม บานหนา้ตา่งน าทาง  

บานหนา้ตา่งการอา่น แถบรายการทีต่อ้งท า หรอื บานหนา้ตา่งบคุคล แลว้

ก าหนดตัวเลอืกการแสดง ทีค่ณุตอ้งการ 


