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จาก Windows ในต�านานกับการท�างานบนพื้น 
Desktop (เดสก์ทอป) จนมาถึง Windows 10 ได้เปลี่ยน
แนวการท�างานที่ผสมผสานการท�างานในแบบของ
คอมพิวเตอร์แบบเก่า PC, Laptop, Notebook ที่ใช้เมาส์ 
และการใช้งาน Tablet ซึง่ใช้งานแบบระบบสมัผสัหน้าจอ 
(Touch Screen) จากแตะสมัผสัหน้าจอลกัษณะเดยีวกบั
เครื่อง iPad, iPhone หรือเครื่องในตระกูล Android  
ของ Samsung รุ ่นต่างๆ ที่มี Interface สวยงาม  
ใช้งานง่าย ด้วยแอพ (App) หรือโปรแกรมขนาดเล็ก 
ที่ดาวน์โหลดและติดต้ังได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช ้
แผ่นซีดีหรือดีวีดี

Windows 10 ได้เปลี่ยนรูปแบบการติดต่อกับผู้ใช้ 
หรือเรียกว่า Windows 10 User Interface ใหม่ เพื่อให้
รองรับการท�างานแบบระบบสัมผัสหน้าจอแบบ Multi 
Touch ของเครือ่งคอมพวิเตอร์ประเภท Tablet (แทบ็เลต็) 
และ Smartphone ท่ีได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน  
รวมถงึเครือ่งคอมพวิเตอร์รุน่ใหม่ๆ ทีส่ามารถใช้ได้ทัง้เมาส์
และระบบสัมผัส (Hybrid Tablet) ท�าให้ Windows 10  
ได้ออกแบบมาเพ่ือรองรับการท�างานทั้ง 2 แบบ ส�าหรับ 
ผ ู้ ใช ้  Windows รุ ่นเก ่า และผู ้ ใช ้  Windows 8,   
Windows 8.1 สามารถปรับตัวใช ้ งานได ้ง ่ ายๆ  
โดยไม่ต้องกงัวลกับสิง่ใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ เพราะสามารถเลอืก 
การใช้งานตามที่ตนเองถนัดได้

เริ่มต้นใช้งาน
Windows 10  
เริ่มต้นใช้งาน

Windows 10  

CHAPTER
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รูปโฉมของ Windows 10
Windows 10 ได้ออกแบบใหม่ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานแบบ Touch Screen หรือระบบสัมผัส 

หน้าจอกับอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานการท�างานของ Windows แบบเวอร์ชันเดิมอย่าง Windows 
7 ทีท่�างานบนระบบ Desktop ใช้เมาส์ในการท�างานอย่างเดยีว และการท�างานแบบระบบ Touch Screen จาก Windows 
8 โดยใช้นิ้วแตะเลือกหรือปัดบนหน้าจอ ซึ่งผู้ใช้เครื่องแบบ Tablet (แท็บเล็ต), โทรศัพท์ Smartphone, โน้ตบุ๊คจอสัมผัส 
หรือโน้ตบุ๊คแบบเดิมก็สามารถใช้งานได้เหมือนๆ กัน 

ส�าหรับแอพพลิเคชันที่ใช้งานบนระบบ Windows 10  
จะมีโปรแกรมแบบเดิมที่เคยใช้งานบนระบบเดสก์ทอป และใช้งาน 
โปรแกรมแบบแอพ (Apps) ท่ีเราใช้งานกันแบบคุน้เคยในแท็บเลต็
หรอืโทรศพัท์สมาร์ทโฟนทัว่ไป เป็นแอพตวัเลก็ๆ ทีโ่หลดมาใช้งาน
และติดต้ังได้ง่าย สามารถเช่ือมต่อโลกออนไลน์กับผู้คน แอพ 
เว็บไซต์ ดูหนัง ฟังเพลง และอื่นๆ เช่น อ่านข่าว ดูพยากรณ์อากาศ 
ค้นหาแผนท่ีไปอัพเดตสถานะบน Facebook สนทนากับเพื่อน 
ผ่านแอพ Line เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังน�ามาท�างานในออฟฟิศ 
ได้เหมือนเดิม และใช้งานง่ายกว่าเดิมอีก Windows 10 จึงเป็น
ระบบ OS ท่ีสามารถตอบสนองการท�างานได้อย่างสมบรูณ์ทัง้การ
ท�างานและความบันเทิง

ไอคอนหลักของโปรแกรม

ไอคอน Start Menu

ไอคอนแอพ/โปรแกรม

แถบ Taskbar 
(ทาสก์บาร์) 

พื้นที่ Notifications 
แสดงการแจ้งเตือน
ต่างๆ จากระบบ

พื้นที่การท�างานของ
หน้า Desktop
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1501 : เริม่ต้นใช้งาน Windows 10

Most used กลุ่มไอคอนแอพ และโปรแกรมที่เรียกใช้งานบ่อยๆ

Power ส�าหรับปิดโปรแกรม หรือรีสตาร์ทโปรแกรมใหม่

File Explorer เปิดหน้าต่างไฟล์และโฟลเดอร์

Settings ตั้งค่าการท�างานของ Windows

ชื่อ User ที่ใช้งานอยู่

Start Menu : เมนูเริ่ม

ใน Windows 10 หลังจากเปิดโปรแกรมเข้ามาเจอหน้าแรกแล้ว คุณสามารถเลือกการท�างานกับแอพพลิเคชัน
ต่างๆ โดยคลิกหรือแตะปุ่ม  ซ้ายสุดของแถบทาสก์บาร์ เมื่อคลิกหรือแตะปุ่ม  ก็จะเปิดเมนูขึ้นมาแสดงไอคอน
ของแอพต่างๆ และแสดงไอคอนหลักในการท�างานกับโปรแกรม เช่น File Explorer, Settings (บางเครื่องอาจจะยัง 
ไม่ได้เซตไว้) และปุ่ม Power ท่ี่ใช้ส�าหรับเลือกวิธีปิดโปรแกรม หรือรีสตาร์ท Windows 10 เริ่มระบบใหม่

รายละเอียดในเมนู Start 

Tile (ไทล์) ภาพไอคอนของแอพพลิเคชันหรือโปรแกรม เริ่มต้นจะเป็นแอพ 
ที่มากับโปรแกรม (Built-in apps) และแอพที่ติดตั้งเพิ่มภายหลัง

คลิกหรือแตะปุ่ม  เปิดเมนูขึ้นมา
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หมุนล้อเล่ือน เพ่ือเล่ือน
เมนูขึ้น/ลงได้

คลิกปุ่ม Start

รายการแอพใน Start Menu
เมื่อคลิกปุ่ม Start เริ่มต้น จะเห็น Start Menu มีไทล์ (Tile) เริ่มต้นเพียงบางส่วน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  

แต่คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมมาสร้างไทล์ได้ตามต้องการ และสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่เพื่อจัดกลุ่มไทล์ให้เป็นหมวดหมู่  
และเรียกใช้งานได้สะดวก

เริ่มต้นจ�านวนไทล์จะมีไม่มากนัก จะแสดง 
ในอันดับต้นๆ ในหน้า Start Menu

ไทล์ที่น�ามาปักหมุดเพิ่ม

ไทล์ไอคอนของแอพหรือโปรแกรมท่ีสร้าง
เพิ่มจะแสดงต่อด้านล่าง

คลิก/แตะเลื่อนสกรอลบาร์ขึ้น/ลง เพื่อดูไทล์
ในหน้า Start Menu
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1701 : เริม่ต้นใช้งาน Windows 10

แสดงแอพตามตัวอักษรชื่อแอพ
แอพและโปรแกรมที่ติดตั้งลงใน Windows 10 อาจจะมีจ�านวนมาก แต่จะไม่แสดงให้เห็นในเมนู Start  

และหน้า Start Menu ทั้งหมด คุณสามารถเลื่อนสกรอลบาร์เพื่อเรียกใช้งาน โดยจะเรียงตามตัวอักษร A-Z และตัวเลข 
0-9 ตามล�าดับ หรือน�ามาสร้างเป็นไทล์ในหน้า Start Menu เพิ่มได้

 � คลิก/แตะเล่ือนไปดรูายการแอพด้านล่าง หากมี
กลุ่มแอพท่ีเป็นโฟลเดอร์ ก็คลิกเปิดโฟลเดอร์ 
เพื่อแสดงและเลือกแอพย่อยในนั้นได้

ตัวอย่างเปิดโฟลเดอร์  
Windows Accessories 
กจ็ะเหน็ไอคอนโปรแกรม 
ทั้งหมดที่เก็บอยู่

โฟลเดอร์แอพ 
หรือโปรแกรม
ในกลุม่เดียวกัน

คลิกเลื่อนขึ้น/
ล ง ดู ร า ย ก า ร
แอพที่มี

คลิก/แตะเลื่อนดู2

คลิก/แตะปุ่ม Start 1

จะแสดงแอพทั้งหมด โดยเรียงจาก 0-9 
และเรียงตามตัวอักษร A-Z ลงไปด้านล่าง

3
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ค้นหาแอพจากกลุ่มชื่อตัวอักษร
การค้นหาและเข้าถึงแอพอีกวิธีหนึ่งคือ ให้แสดงแอพตามกลุ่มตัวอักษรข้ึนต้นจาก A ถึง Z เป็นกลุ่มๆ ไป  

เลือกได้ดังนี้

คลิกในตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง

คลกิเปิดใช้งาน หรือคลิกขวาแล้วเลอืกค�าสัง่ Pin to Start หากใช้งานบ่อยๆ กจ็ะเกบ็ไว้ทีห่น้า Start

เลือกหมวดตัวอักษร กลุ่มตัวอักษรที่เลือก1

4

2 3
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1901 : เริม่ต้นใช้งาน Windows 10

 � หากมีแอพหรือโปรแกรมจ�านวนมาก ไม่อยาก
เลือ่นไปคลกิไอคอนโปรแกรม ก็ใช้วธิค้ีนหาจาก
แอพหรือโปรแกรมได้ โดยคลิกปุ ่ม Search  
บนแถบทาสก์บาร์ แล้วกรอกชื่อที่ต้องการลงไป
ก็จะแสดงรายชื่อของแอพและโปรแกรมที่ตรง
กับที่ระบุ นอกจากนี้จะแสดงการค้นหาจากเว็บ
รวมมาด้วย เมื่อพบชื่อแอพที่จะใช้ ก็คลิกเลือก
เปิดขึ้นมาใช้งานได้แบบรวดเร็ว

 � หรอืคย์ีค�าขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร ก็จะแสดงชือ่
ที่คล้ายกันขึ้นมาให้เลือก

ค้นหาแอพ (Search)

คลิกปุ่ม Search แล้วคีย์ข้อความหรือชื่อแอพที่ต้องการค้นหา
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การเปิดแอพหรือเปิดโปรแกรม
ใน Windows 10 การเรียกเปิดโปรแกรมสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น การเปิดแบบใหม่ผ่านหน้า Start Menu  

หรือเปิดแบบเก่าจากในเมนู ซึ่งจะเลือกท�าได้ตามความสะดวกหรือความถนัดของผู้ใช้ได้ดังนี้

หรือคลิก/แตะเปิดจากไอคอนบนทาสก์บาร์ (ถ้ามีการ Pin ไอคอนไว้)

คลิกปุ่ม Start แล้วเลือกไอคอนโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยๆ 
จากกลุ่ม Most used

คลิก/แตะ 
ที่ไทล์ไอคอน

เปิดหน้าต่าง
ของแอพขึ้นมา
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2101 : เริม่ต้นใช้งาน Windows 10

 � หากมีการตั้งค่าการ Update 
Windows อัตโนมัติเอาไว้  
ก็อาจจะมีตัวเลือก Update 
and restart หรือ Update 
and shut down เพือ่ตดิตัง้ตวั
อัพเดตแล้วปิดหรือเปิดกลับ
เข้ามาใหม่ 

ปุ่ม Power : Shutdown ปิดระบบ Windows
การปิดโปรแกรม Windows 10 หลังจากที่เลิกใช้งานแล้ว ให้คลิกปุ่ม Start และคลิกปุ่ม Power เพื่อเลือกการ 

ปิดโปรแกรม ซึ่งจะเลือกได้ 3 แบบ ดังนี้

 � Sleep คือ การพักการท�างานเอาไว้ด้วยการกดปุ่ม Sleep หรือปิดพับจอเครื่อง Notebook โดยการท�างานต่างๆ 
ที่คุณท�าไว้จะยังค้างอยู่ และกลับมาท�างานต่อได้เมื่อเปิดเครื่องกลับเข้ามาในโหมด Resuming Windows 

 � Shut down คือ การปิดระบบแบบสมบูรณ์ โดยจะปิดการท�างานทุกอย่างหมดไม่ว่าจะเป็นแอพหรือโปรแกรม 
ที่คุณท�างานค้างไว้ คือการปิดเครื่องนั่นเอง

 � Restart เป็นการปิดระบบแบบรีเซตแล้วเปิดกลับเข้ามาใหม่ จะใช้ส�าหรับการบู๊ตระบบกรณีท่ีมีปัญหา หรือ 
การติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ต้องรีเซตเครื่องใหม่

คลิก/แตะปุ่ม Start แล้วคลิกปุ่ม Power เลือกการปิดระบบ

หรือเมื่ออยู่หน้า Sign in คลิกปุ่ม Power  
เพื่อเลือกการ Shut down จากหน้านี้ได้
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 � หน้าต่าง File Explorer จะแสดงข้อมูลภายในเครื่อง 
เพื่อการเข้าถึงไดรว์, ไฟล์, โฟลเดอร์ และอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลต่างๆ

 � Settings จะแสดงกลุม่ค�าสัง่ส�าหรบัตัง้ค่าการท�างานของระบบ 
และการปรับแต่งการใช้งานต่างๆ ของ User 

ค�าสั่งด่วนในปุ่ม Start
ด้านบนของเมนู Start จะมีค�าสั่งให้คุณเลือกเปิดเพื่อเข้าถึงการท�างานหลักของ Windows อยู่ 2 ค�าสั่งคือ  

File Explorer และ Settings เมื่อเปิดขึ้นมาจะได้ดังนี้

คลิก/แตะปุ่ม Start 
เลือก File Explorer

คลิก/แตะปุ่ม Start  
เลือก Settings

หน้าต่างของ File 
Explorer

หน้าต่างของ 
Settings (ตั้งค่า)
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2301 : เริม่ต้นใช้งาน Windows 10

กลุ่มค�ำสั่งกำรตั้งค่ำใน Settings

ค�ำส่ังในกลุ่ม Settings จะใช้ส�ำหรับตั้งค่ำต่ำงๆ ของระบบ เหมือนกับที่เรำเลือกจำกไอคอนใน Control Panel  
โดยจะแบ่งกำรตั้งค่ำออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ (ส�ำหรับกำรใช้งำนจะแยกรำยละเอียดไว้ตำมบทต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม) 

 � System Display, notifications, power ตั้งค่ำเกี่ยวกับระบบ, จอภำพ, ประกำศ และตั้งค่ำกำรปิดระบบ 

 � Devices Bluetooth, printers, mouse ตั้งค่ำเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น บลูทูธ, เครื่องพิมพ์ และเมำส์

 � Phone Link your Android, iPhone เชื่อมต่อเข้ำกับโทรศัพท์แอนดรอย์และไอโฟนเพื่อใช้ Skype

 � Network & Internet Wi-Fi, airplane mode, VPN ตั้งค่ำเกี่ยวกับเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต, Wi-Fi, โหมด 
กำรใช้งำนบนเครื่องบิน และ VPN

 � Personalization Background, lock screen, colors ตั้งค่ำกำรท�ำงำนและสภำวะแวดล้อมของผู้ใช้แต่ละคน, 
ภำพวอลเปเปอร์, ล็อคหน้ำจอภำพ และสีของส่วนประกอบ

 � Apps Uninstall, defaults, optional features กำรท�ำงำนของแอพ, ถอนกำรติดตั้ง, ตั้งค่ำเริ่มต้น 

 � Accounts Your account, email, sync, work, family ตั้งค่ำเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้, อีเมล, ตั้งค่ำกำรเล่นของคน 
ในครอบครัวและกำรท�ำงำน

 � Time & language Speech, region, date ตั้งค่ำเกี่ยวกับภำษำ, กำรสั่งงำนด้วยเสียง, วันท่ี, เวลำ  
และเลือกโซนเวลำตำมภูมิภำค

 � Gaming ตั้งค่ำเกี่ยวกับอุปกรณ์ส�ำหรับกำรเล่นเกม

 � Erase of Access Narrator, magnifier, high contrast ตั้งค่ำกำรเข้ำถึงและใช้งำนแบบพิเศษส�ำหรับ 
ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสำยตำ

 � Privacy Location, camera 
ตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัว เช่น 
แสดงต�ำแหน่งบนแผนที่ และ
ตั้งค่ำกล้อง

 � Update & security Windows 
Update, recovery, backup 
ตั้งค่ำกำรอัพเดต Windows 
และควำมปลอดภยั, กำรกู้คืน 
และส�ำรองไฟล์

ตั วอย ่ ำง เ ม่ือคลิก เลือกกลุ ่ ม  
System Display, notifications, power 
ก็ จะ มีค� ำ ส่ั งย ่อยในกลุ ่ มแสดงใน
หน้ำต่ำงขึ้นมำให้ปรับแต่งค่ำ ซึ่งจะมี
หลำยๆ ค�ำสั่งให้เลือกได้ตำมหัวข้อ

ตัวอย่าง 
การตั้งค่าย่อย
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สลับการท�างานของ User
โดยปกติคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องจะสามารถก�าหนดชื่อผู้ใช้ได้หลายคน ในกรณีเคร่ืองน้ันใช้งานหลายคนร่วมกัน  

เพือ่แยกผูใ้ช้แต่ละคนออกจากกนั โดยแต่ละคนจะมพีืน้ท่ีใช้งานและสทิธิก์ารใช้งานไม่เท่ากนั เรยีกว่าเป็น บัญชชีือ่ผูใ้ช้ 
(User Account) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “User” โดยเมื่อเปิดเครื่องเข้ามา และเริ่มการท�างานของ Windows ก่อนจะเข้าไป
ใช้เครื่องจะมีหน้าจอให้ “Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)” โดยระบุชื่อผู้ใช้ (User) รวมถึงรหัสผ่าน (Password) ของ User (ถ้ามี) 
เพื่อเข้าไปใช้งาน ซึ่งจะต้องระบุให้ถูกต้องจึงจะเปิดเข้าไปใช้งานได้ (ดูเพิ่มในการสร้างชื่อ User ในบทที่ 11)

คลิก/แตะที่ชื่อ User ปัจจุบัน1

หรือคลิก/แตะเลือก User ที่จะใช้งาน ใส่รหัสผ่าน หรือ Pin ที่มี 2

เลือก User 
อื่นๆ ที่ตั้งไว้

ART212_f1.indd   24 31/3/2561   3:31:13



2501 : เริม่ต้นใช้งาน Windows 10

 � การ Sign in หรือลงชื่อเข้าใช้งาน Windows 10 โดยใช้ Microsoft account จากชื่ออีเมลของไมโครซอฟท์ เช่น 
อเีมลจาก Hotmail หรอื Outlook เพือ่จะใช้ชือ่บญัชีนัน้เช่ือมต่อกบับรกิารออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, 
OneDrive และอื่นๆ ได้อย่างสะดวกจากชื่อบัญชีเดียว

 � การลงชื่อเข้าใช้งาน User คนใหม่ ถ้าใช้วิธีเลือกชื่อ 
User จะเป็นการสลับการท�างานแบบ Switch to  
ซึ่ง User คนเดิมยังอยู่ในสถานะ Signed in คือ  
ยงัคงใช้งานอยู ่ซึง่สามารถจะสลบักลบัไปท�างานต่อ
ที่ User นั้นท�าค้างเอาไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นแอพหรือ
เอกสารที่เปิดใช้งานเอาไว้

User คนใหม่ 
ที่ลงชื่อเข้าใช้
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Sign out ออกจากการท�างานของ User เดิม
การ Sign out คือ การออกจากชื่อ User เดิมที่ท�างานอยู่เพื่อไปท�างานยังชื่อ User ใหม่ ซึ่งจะปิดการท�างานและ

โปรแกรมต่างๆ ทั้งหมดก่อนจะไปท�างานที่ User อื่น

คลิก/แตะที่ชื่อ User ปัจจุบัน แล้วเลือก Sign out 

คลิก/แตะเลือก User ที่จะใช้งาน ใส่รหัสผ่านของ User นี้

1

2 3
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2701 : เริม่ต้นใช้งาน Windows 10

การท�างาน 

เปิดรายการท่ีคณุแตะ เหมือนกับการคลกิด้วยเมาส์ 

(แตะครั้งเดียวคลิกซ้าย แตะค้างคลิกขวา)

เป ิดเมนูท่ีเ ก่ียวข ้องกับสิ่งที่คุณก�าลังท�างาน  

อยู่เหมือนกับการคลิกขวา

ส�าหรับเลื่อนหน้าจอ หรือเลื่อนดูรายการต่างๆ 

เหมือนการหมุนลูกบอลบนเมาส์ขึ้นหรือลง

แสดงข้อมูลหลายระดับ หรือใช้ย่อ/ขยายรูปภาพ, 

เอกสาร หรือแผนที่

วางนิ้วอย่างน้อยสองนิ้วไว้บนรายการ แล้วหมุน

รายการด้วยมือในทศิทางเดยีวกบัทีห่มุนข้อมือ เช่น 

หมุนข้อความหรือหมุนภาพ

แตะและลากรายการในแนวตรงกันข้ามกับที่คุณ

เลื่อนหน้าจอ ย้ายรายการเหมือนกับการลากด้วย

เมาส์ ใช้ในหน้าจอ Start 

สไลด์รายการแบบสัน้ๆ ในทิศทางตรงกนัข้ามใช้กบั

การเลื่อนหน้าจอ เลือกรายการ เช่น เลือกรูปถ่าย 

เลือกไทล์บนหน้าจอ Start หรือปัดแสดงเมนู

วิธีการ

Tab : แตะที่รายการ 1 ครั้ง

Press and Hold : กดนิ้วลงค้างไว้สักครู่

Slide to Scroll : สไลด์เพือ่เลือ่น โดยแตะนิว้

บนหน้าจอ แล้วปัดไปซ้าย/ขวาหรือขึ้น/ลง

Pinch or stretch to zoom : 

หุบนิ้วหรือกางนิ้วเพื่อย่อ/ขยาย

Rotate : หมุน

Slide to rearrange : สไลด์เพื่อจัดเรียงใหม่

Swipe to select : ปัดนิ้วเพื่อเลือก

การสัมผัส, ปัด แตะนิ้วบนหน้าจอ
การใช้งาน Windows 10 ในคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen) นั้น เราจะสั่งงานด้วยน้ิว  

โดยการแตะ ปัด หรือแตะค้างบนหน้าจอ เพื่อให้โปรแกรมท�างานตามที่ต้องการ ส�าหรับการใช้นิ้วสั่งงานบน Windows 
10 นั้น ก็จะท�าได้เหมือนการใช้นิ้วบนเครื่องประเภทแท็บเล็ตอย่าง iPad, Samsung หรือเหมือนกับการใช้โทรศัพท์แบบ 
Smartphone ซึ่งหลายๆ คนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว โดยจะสรุปการใช้นิ้วแบบพื้นฐานได้ดังนี้
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 � แต่ถ้าแตะ 2 ครั้งบนไอคอนใด จะหมายถึงการ
เปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นขึ้นมาแสดงผล เช่น 
เปิดไฟล์เอกสารด้วยโปรแกรมที่สร้าง หรือเปิดดู
รายการไฟล์ที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์

แตะนิ้วค้างบนพ้ืนเดสก์ทอปจนเกิดกรอบสี่เหลี่ยม แล้วปล่อยนิ้ว  
จะแสดงค�าสั่งลัด หรือ Shortcut Menu ขึ้นมาให้เลือก

แตะนิ้วค้างบนไอคอนจนเกิดกรอบสี่เหลี่ยม แล้วปล่อยนิ้ว 
ค�าสั่งลัด หรือ Shortcut Menu ก็จะแสดงขึ้นมาให้เลือก

เทคนิคการสัมผัสหน้าจอ Desktop
การใช้นิว้ในระบบสมัผสัในหน้าจอ นอกจากแตะ แตะค้าง ปัดน้ิว หรือแตะลากแล้ว ถ้าจะใช้งานนิว้ในหน้า Desktop 

นั้นนอกเหนือจากการใช้นิ้วพื้นฐานแล้ว การคลิกขวาเปิดค�าสั่งเหมือนการคลิกขวาจะท�าได้ดังนี้
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