
คำ�สั่งลัด

ปุ่ม Windowsปุ่ม Windows
 กับคว�มลับที่ซ่อนอยู่บนคีย์บอร์ด กับคว�มลับทีซ่่อนอยู่บนคีย์บอร์ด

       ในชีวิตประจำ�วันของคนส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหน่ึงของก�รทำ�ง�น ซ่ึงใช้ระบบ

ปฏิบัติก�ร Windows ด้วยกันทั้งสิ้น หนึ่งในอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนจะต้องสัมผัส 

ทกุครัง้          เมือ่ใชง้�นนัน้กค็อืคยีบ์อรด์ซ่ึงมปีุม่ต�่ง ๆ         ม�กม�ยและหนึง่ในนัน้คอื     ปุม่        Windows         ม�ดูกนัว�่  

ปุ่ม Windows นี้ จะเรียกใช้คำ�สั่งอะไรได้บ้�งที่จะทำ�ให้เร�ทำ�ง�นบนระบบปฏิบัติก�ร Windows  

ได้รวดเร็วและสะดวกม�กยิ่งขึ้น

คำ�สั่งลัด ปุ่ม Windows +

- กดปุ่ม Windows (ปุ่มเดียว)
  เรียก Start menu Windows หรือเรียกดู

รายช่ือแอปพลิเคชันต่าง ๆ  ท่ีติดต้ังบน Windows 

น่ันเอง ใช้ได้ต้ังแต่ Windows 95 จนถึง Windows 

เวอร์ชันปัจจุบัน                 

- กดปุ่ม Windows + A

  เรียกแถบ Action Center เข้าถึงทั้ง Noti-

fication แจ้งเตือน Mail และหน้า Settings 

ต่าง ๆ ด้านล่าง (ใช้ได้เฉพาะ Windows 10)

- กดปุ่ม Windows + B

  เรียกคำาส่ังบนไอคอนใน Taskbar ข้างนาฬิกา 

(ใช้ได้เฉพาะ Windows 10) 

- กดปุ่ม Windows + C

 เรียกแถบ Charm Bar ด้านขวา ซึ่งปุ่มนี้ใช้ได้

บน Windows 8 และ Windows 8.1 และ

สำาหรับ Windows 10 เป็นการเรียก Cortana 

ซึ่งขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ว่ารองรับ Cortana 

หรือไม่ ซึ่งหากใช้ได้จะสามารถสั่งงานด้วย

เสียงได้

- กดปุ่ม Windows + D

  ซ่อนหน้าต่างท้ังหมดเข้าสู่หน้าจอ Desktop

- กดปุ่ม Windows + E

 เรียกหน้าต่าง Windows Explorer เพื่อ

เรียกดูข้อมูลต่าง ๆ  ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เช่น ไฟล์งาน, ไฟล์เพลง, ไฟล์ภาพยนตร์ และ

ข้อมูลอ่ืน ๆ  โดย Windows 10  จะเข้าสู่หน้าจอ 

Quick Accees ของ Windows Explorer  

เป็นหน้าแรก

- กดปุ่ม Windows + P

   เพ่ือส่ังงานให้ Windows ฉายภาพบนเคร่ืองโปรเจคเตอร์

และเทคโนโลยีการออกจอแบบไร้สาย เช่น Miracast เป็นต้น 

(ใช้ได้ต้ังแต่ Windows 7 ข้ึนไป)

- กดปุ่ม Windows + Q

  เพื่อเปิดหน้าต่าง Search ค้นหาแอปพลิเคชัน, ไฟล,์ 

โฟลเดอร์ (ใช้ได้ตั้งแต่ Windows 8 ขึ้นไป)

- กดปุ่ม Windows + R

  เพ่ือเรียกหน้าต่าง Run (ใช้ได้ต้ังแต่ Windows 95 ข้ึนไป)

- กดปุ่ม Windows + T

  เพ่ือโฟกัสในการเรียกส่วนของแถบ Taskbar (ใช้ได้ต้ังแต่ 

Windows 7 ข้ึนไป)

- กดปุ่ม Windows + U

 เพ่ือเข้าสู่หน้าจอต้ังค่า Utility ของ Windows 10 เช่น  

จอ, คีย์บอร์ด, แว่นขยาย, เมาส์, โทนสี เป็นต้น

- กดปุ่ม Windows + F

 เรียกการหาไฟล์และโฟลเดอร์สำาหรับ 

Windows รุ่นเก่า ในส่วน Windows 10 

เป็นการเปิดหน้าต่าง Feedback สำาหรับ 

รายงานแจ้งปัญหาการใช้งานบน Windows 10

- กดปุ่ม Windows + G

 เรียกคำาสั่งหน้าต่าง Game Bar บนัทึก

วิดีโอหน้าจอได้ (ใช้ได้เฉพาะ Windows 10)

- กดปุ่ม Windows + K                       

  เรียกแถบ Device (ใช้ได้เฉพาะ Windows 8 

และ Windows 8.1)

- กดปุ่ม Windows + L

  เรียกคำาส่ังเพ่ือ Lock เข้าสู่หน้าจอ Lock 

Screen ของ Windows 10

- กดปุ่ม Windows + M

  เพ่ือยุบหน้าต่างทุกหน้าต่างลงบน Task Bar

- กดปุ่ม Windows + O

 เพื่อล็อคการหมุนอัตโนมัติขณะใช้งาน 

Windows ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ขณะใช้งาน 

ประเภทอุปกรณ์แท็บเล็ต

คำ�สั่งลัด ก�รเรียกใช้ง�น ก�รเรียกใช้ง�น

   เหน็ไหมครบัวา่ ปุม่       Windows     สามารถทำาใหเ้ราทำางาน

บนระบบปฏิบัติการ Windows ได้รวดเร็วและสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น เชื่อว่าคำาสั่งเหล่านี้หลายท่านส่วนใหญ่จะรู้ แต่อาจรู้ 

ไม่หมด หรือไม่เคยลองใช้บางปุ ่ม ก็ลองทดลองใช้กันได้   

เชื่อว่ามีประโยชน์ต่อผู้ใช้ Windows ไม่มากก็น้อย

ที่มา : https://www.it24hrs.com/2018/combinations-windows-on-keyboard/ 
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