ี
25 Tips สำหร ับกำรใช ้ Chrome อย่ำงมืออำชพ
นอกจากเป็ นบราวเซอร์ สาหรับใช้ ท่องอินเทอร์ เน็ตที่ทางานได้ อย่างรวดเร็ วแล้ ว Chrome ยังเป็ นบราวเซอร์ ที่มีฟังก์ชนั การ
ทางานต่างๆ มากมาย การรองรับการใช้ งานต่างๆ ก็มีอย่างครบถ้ วน ดังนันจึ
้ งไม่น่าแปลกใจอะไรที่ Chrome จะกลายมาเป็ นเว็บ
บราวเซอร์ ที่คนจานวนมากนิยมใช้ งาน ซึ่งถ้ าคุณเป็ นหนึ่งในผู้ใช้ เหล่านัน้ เทคนิคการใช้ งานต่างๆ ทัง้ 25 ข้ อต่อไปนี ้จะทาให้ คณ
ุ สนุกกั บ
การใช้ บราวเซอร์ นี ้มากขี ้นอย่างแน่นอน
หน้ าเว็บไซต์สมัยใหม่มกั จะมีส่วนที่เป็ นวิดีโอหรื อว่าแฟลชแทรกอยู่ด้วยเสมอ
และโดยปกติแล้ วมันก็เล่นโดยอัตโนมัตทิ กุ ครัง้ ที่เปิ ดหน้ าเว็บไซต์ขึ ้นมา แต่ Chrome
Tip 1:

สามารถควบคุมมันได้ ด้วยกาหนดได้ ด้วยการพิมพ์ข้อความ
chrome://settings/content ลงใน Omnibox หรื อในช่องที่ใช้ พม
ิ พ์ชื่อเว็บไซต์
จากนันเมื
้ ่อกดปุ่ ม Enter จะมีหน้ าต่างปรากฏขึ ้นมา ให้ เลื่อนลงไปที่สว่ นของ Plug-ins
แล้ วเลือกที่หวั ข้ อ Click to play. โดยตัวเลือกนี ้จะทาให้ เนื ้อหาส่วนที่เป็ นมัลติมีเดีย
อย่างเช่นภาพเคลื่อนไหวในหน้ าเว็บไซต์ที่เปิ ดขึ ้นมากลายเป็ นพื ้นที่ สีเทา ซึ่งจะเล่นได้ ก็
ต่อเมื่อคลิกแล้ วเท่านัน้
Tip 2: เป็ นที่ทราบกันดีวา่ เราสามารถลากแท็บเข้ าหรื อออกจากหน้ าต่างบราวเซอร์ ได้ ตามความต้ องการ แต่คนจานวนไม่น้อยก็ยงั ไม่

ทราบว่ามีช็อตคัตสาหรับจัดการกับแท็บด้ วย โดยเฉพาะเมื่อคลิกเมาส์ปมกลาง
ุ่
(ลูกกลิ ้ง) ที่แท็บใดๆ แท็บที่คลิกไปนันก็
้ จะถูกปิ ดไปโดย
อัตโนมัติ
Tip 3: นอกจากการคลิกเมาส์ปม
ุ่ กลาง (ลูกกลิ ้ง) จะใช้ ปิดแท็บได้ แล้ ว

ในกรณีที่ต้องการใช้ งานอย่างเร่งด่วน เมื่อมีรายการลิงค์ตา่ งๆ แสดง
ขึ ้นมาใน Omnibox หรื อช่องที่ใช้ พมิ พ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ หากคลิก
เมาส์ปมกลางชื
ุ่
่อลิงค์เหล่านัน้ Chrome ก็จะเปิ ดหน้ าเว็บไซต์นนด้
ั ้ วย
การเปิ ดแท็บใหม่ขึ ้นมา โดยที่การโหลดหน้ าเว็บไซต์จะทางานแบบฉากหลัง ซึ่งไม่รบกวนการทางานของแท็บที่กาลังเปิ ดใช้ งานอยู่
Tip 4: จริ งๆ แล้ วการเปิ ดหน้ าเว็บไซต์โดยใช้ แท็บใหม่ ไม่จาเป็ นต้ องคลิกเปิ ดแท็บใหม่ขึ ้นมาก่อนแล้ วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการลงไป แต่

สามารถพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการเปิ ดลงไปใน Omnibox ของแท็บที่กาลังเปิ ดใช้ งานอยู่ได้ เลย เพราะเพียงแค่กดปุ่ ม
ขณะที่กดปุ่ ม Enter หน้ าเว็บไซต์ที่ต้องการก็จะถูกเปิ ดขึ ้นมาบนแท็บใหม่โดยอัตโนมัติ

Alt

ค้ างไว้ ใน

Tip 5: หากต้ องการเคลื่อนย้ ายหรื อปิ ดแท็บหลายๆ

แท็บพร้ อมกัน

ในครัง้ เดียว คุณสามารถทาได้ โดยการคลิกไปที่แท็บที่ต้องการ
แล้ วกดปุ่ ม Shift ค้ างไว้ จากนันหากลากไปไว้
้
ในหน้ าต่างใหม่
แท็บที่คลิกเลือกไว้ ก็จะติดตามกันไปทังหมดเอง
้
หรื อถ้ ากดปุ่ ม
Ctrl-W แท็บที่คลิกเลือกเหล่านันก็
้ จะถูกปิ ดพร้ อมกันโดยอัตโนมัติ
Tip 6: ในกรณี ที่เผลอเปิ ดหน้ าเว็บไซต์ไปโดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ เราสามารถเปิ ดหน้ าเว็บไซต์ที่ปิดไปนันขึ
้ ้นมาใหม่ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องเสียเวลา

ดูจาก History เลย เพราะเพียงแค่กดปุ่ ม
อัตโนมัติ

Ctrl+Shift+T

แท็บหรื อหน้ าต่างหน้ าเว็บไซต์ที่ปิดไปก่อนหน้ านัน้ ก็จะถูกเปิ ดขึ ้นมาให้ โดย

Tip 7: โดยปกติแล้ ว หากต้ องการตรวจสอบว่าเคยเปิ ดหน้ าเว็บไซต์ใดมาบ้ างก็สามารถดูได้ จาก History ด้ วยการกดปุ่ ม Ctrl+H ซึ่งจะ

มีลงิ ค์ของหน้ าเว็บไซต์แสดงอยู่ตามลาดับเวลา ซึ่งจากตรงนี ้หากคลิกเมาส์ปมกลาง
ุ่
(ลูกกลิ ้ง) หรื อคลิกโดยกดปุ่ ม

Ctrl

ค้ างไว้ ที่ลงิ ค์ที่

แสดงอยู่ ก็จะเป็ นการเปิ ดหน้ าเว็บไซต์โดยใช้ แท็บใหม่ และโหลดแบบฉากหลังเหมือนกับ Tip 3 เช่นกัน
ข้ อความต่างๆ บนหน้ าเว็บไซต์ส่วนใหญ่ สามารถทาไฮไลต์เลือกข้ อความที่ต้องการได้ ซึ่งหากคลิกขวาที่ข้อความที่เลือกก็
สามารถทาการค้ นหาได้ ทนั ที โดยเลือกที่ Search google for ‘ข้ อความที่เลือก’ หรื อถ้ าหากข้ อความที่เลือกนัน้ เป็ นชื่อเว็บไซต์ที่ถกู ต้ อง
ก็สามารถเปิ ดไปยังหน้ าเว็บไซต์นนได้
ั ้ ทนั ทีเช่นกันโดยเลือกที่ Go to ‘ชื่อที่เลือก’ แม้ วา่ ข้ อความเหล่านัน้ จะไม่ได้ มีลกั ษณะที่เป็ น
Hyperlinked ก็ตาม
Tip 8:

Tip 9: ข้ อความที่ทาไฮไลต์ (จาก Tip 8) หากลากไปยัง Omnibox ก็จะเป็ นการสัง่ ให้ Search Engine ที่กาหนดไว้ ทาการค้ นหาข้ อมูล

เช่นกัน
Tip 10: จาก Tip 9 หากลากไปยังส่วนบนสุดของหน้ าต่าง Chrome ก็จะเป็ นการสัง่ ให้ Search Engine ทาการค้ นหาข้ อมูลที่เกี่ยวกับ

ข้ อความที่เลือกเช่นกัน แต่จะมีการเปิ ดแท็บใหม่ แทรกขึ ้นมาตรงตาแหน่งที่นาข้ อความไปวาง

Tip 11:

หากต้ องการให้

Search Engine

ค้ นหาข้ อมูล เราสามารถพิมพ์ข้อความที่

ต้ องการลงไปใน Omnibox ได้ เลย และถ้ าต้ องการกาหนดการใช้ Search Engine ก็
สามารถคลิกขวาที่ Omnibox แล้ วเลือก Edit search engines… ได้ ทนั ที
Tip 12: เมื่อต้ องการบันทึกหรื อทา Bookmark แท็บต่างๆ

ที่อยู่ในหน้ าต่างเดียวกัน
สามารถกดปุ่ ม Ctrl-Shift-D ได้ ทนั ที จากนัน้ Bookmark ของแต่ละแท็บจะถูกนาไป
เก็บไว้ ในโฟลเดอร์ เดียวกัน และเมื่อต้ องการเปิ ดแต่ละแท็บขึ ้นมาอีกครัง้ ก็เพียงแค่
คลิกขวาที่โฟลเดอร์ ที่จดั เก็บแล้ วเลือกที่ Open all bookmarks in new windows.
Tip 13: การเปลี่ยนแท็บหรื อเลือกทางานกับแท็บใดๆ นัน้ นอกจากจะทาได้ โดยใช้ เมาส์คลิกเลือกแล้ ว ยังสามารถทาได้ อย่างรวดเร็ ว

โดยกดปุ่ ม Ctrl พร้ อมกับเลข 1 ถึง 9 ได้ ด้วย
Tip 14:

ในกรณีที่ไม่ต้องการถูกรบกวนจากบราวเซอร์ หรื อต้ องการลดความผิดพลาดจากการคลิกโดยไม่ตงใจ
ั ้ สามารถกดปุ่ ม

F11

เพื่อให้ Chrome แสดงผลแบบเต็มจอภาพได้ โดยการแสดงผลแบบนี ้จะมีเฉพาะเนื ้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ที่เปิ ดเท่านัน้ และถ้ าต้ องการ
กลับคืนสภาพเดิมก็ให้ กดปุ่ ม F11 อีกครัง้
หากต้ องการซูมหน้ าเพจที่กาลังแสดงอยู่เพื่อให้ ข้อความและส่วนประกอบต่างๆ มีขนาดใหญ่ขึ ้น หรื อให้ มีขนาดเล็กลงจนเห็น
หน้ าเว็บไซต์ทงหมด
ั้
คุณสามารถทาได้ อย่างสะดวกรวดเร็วโดยการหมุนลูกกลิ ้งที่เมาส์พร้ อมๆ กับกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ หรื อถ้ าจะใช้ วิธีกด
Tip 15:

ปุ่ ม Ctrl พร้ อมกับปุ่ ม + (เพิ่มขนาด) หรื อ – (ย่อขนาด) ก็สามารถทาได้ เช่นกันด้ วย
Tip 16: หลังจากที่ทาการย่อหรื อขยายหน้ าเพจแล้ ว หากกดปุ่ ม Ctrl + 0 (ศูนย์) Chrome จะกลับมาแสดงหน้ าเว็บด้ วยขนาดปกติ 100

เปอร์ เซ็นต์ตามเดิม
Tip 17: หากต้ องการคานวณตัวเลข แทนที่จะต้ องเสียเวลาเปิ ดโปรแกรม

ก็สามารถใช้ Omnibox แทนได้ เลย โดยพิมพ์ตวั เลขที่
ต้ องการหาผลลัพธ์ลงไปใน Omnibox เช่น 2.458*5.874 หรื อ 52/8
จากนันผลลั
้
พธ์ก็จะถูกแสดงขึ ้นมา โดยมีเครื่ องหมายเท่ากับ (=) แสดงอยู่
ด้ านหน้ า
Calculator

การตรวจสอบ Cache ของเว็บไซต์ตา่ งๆ สามารถทาได้ ง่ายๆ
เพียงแค่พิมพ์คาว่า cache:ชื่อเว็บไซต์ ลงไปใน Omnibox เท่านัน้
Tip 18:

Tip 19:

คุณสามารถประหยัดเวลาในการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ได้ ง่ายๆ ด้ วยการพิมพ์เฉพาะส่วนที่เป็ นชื่อจริงๆ ของเว็บไซต์เท่านัน้ ส่วน

www. และ .com นันไม่
้ จาเป็ นต้ องพิมพ์ เนื่องจาก Chrome จะเติมส่วนนี ้ให้ เอง เพียงแต่ตอนกดปุ่ ม Enter ให้ กดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ ด้วย
Tip 20: หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์นนเสร็
ั ้ จแล้ ว หากต้ องการคัดลอกไฟล์ดงั กล่าวมาใช้ งานบนหน้ าเดสก์ทอป ก็สามารถทาได้ ง่ายๆ

เพียงแค่ลากชื่อไฟล์บน Download bar ที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้ าต่างบราวเซอร์ มาไว้ บนหน้ าเดสก์ทอปเท่านัน้
Tip 21: นอกจากการคัดลอกไปไว้ บนหน้ าเดสท์ทอปแล้ ว ชื่อไฟล์บน Download bar ยังสามารถลากไปยังส่วนบริ การออนไลน์ตา่ งๆ

ได้ อีกเช่น Google Drive, Dropbox และ Gmail ซึ่งไฟล์นนจะถู
ั ้ กอัพโหลดให้ โดยอัตโนมัติ
Tip 22: นอกเหนือไปจากการเป็ นบราวเซอร์ แล้ ว Chrome

ยังสามารถใช้ งานเป็ นโปรแกรม
Explorer ของวินโดว์สได้ เช่นกัน โดยเมื่อพิมพ์ c:\ ลงไปใน Omnibox แล้ วกด Enter
รายชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ ตา่ งๆ ที่มีอยู่ก็จะถูกแสดงขึ ้นมา
สาหรับผู้ที่ต้องใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
ผู้อื่น แต่ต้องการเก็บข้ อมูลต่างๆ เช่น Bookmarks,
Extensions
และการตังค่
้ าแยกจากผู้ใช้ คนอื่น
สามารถทาได้ โดยการกาหนดให้ เป็ นการใช้ งานโดย
ผู้ใช้ หลายคน โดยที่เมนูหลักให้ เลื่อนไปที่สว่ นของ
Tip 23:

People จากนันคลิ
้ กที่ Add person… เพื่อกาหนดการใช้ งานที่เป็ นของตัวเอง

เพื่อให้ ทางานได้ อย่างน่าเชื่อถือ Chrome จึงได้ ถกู พัฒนา
ให้ มี Task Manager เป็ นของตัวเองเหมือนกับวินโดว์ส ดังนันถ้
้ า
หากกังวลว่าแท็บต่างๆ ที่เปิ ดขึ ้นมาจะใช้ หน่วยความจามากเกินไป ก็
สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้ Task Manager นี ้โดยกดปุ่ ม ShiftTip 24:

Esc

จากนันถ้
้ าเห็นว่าแท็บใดใช้ หน่วยความจามากก็สามารถสัง่ ปิ ด
แท็บนันได้
้ โดยตรงเลย
Tip 25: ทุกครัง้ ที่เปิ ด Chrome ขึ ้นมาทางาน แทนที่จะเริ่ มต้ นด้ วยแท็บใหม่ หรื อเปิ ดหน้ าเว็บไซต์

เริ่มต้ น คุณสามารถกาหนดให้ Chrome เปิ ดหน้ าเว็บไซต์ครัง้ ล่าสุดโดยอัตโนมัตไิ ด้ โดยที่เมนูการ
ตังค่
้ าในหัวข้ อ On startup ให้ เลือก Continue where I left off ซึ่งจากนี ้เป็ นต้ นไป เมื่อเปิ ด
Chrome ขึ ้นมาหน้ าเว็บไซต์ในแท็บต่างๆ ที่ใช้ งานหรื อเคยเปิ ดครัง้ ล่าสุดก็จะถูกเปิ ดให้ โดย
อัตโนมัติ

