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1 

ยนิดตีอ้นรับสูแ่อนดรอยด์

เกีย่วกบัแอนดรอยด ์4.4

แอนดรอยด ์4.4 (KitKat®) คอืระบบปฏบิตักิารลา่สดุส�าหรับโทรศพัทม์อืถอื
และแท็บเล็ดทีไ่ดรั้บความนยิมจากทัว่โลก 

คูม่อืนีจ้ะแนะน�าซอฟตแ์วรแ์อนดรอยด ์4.4 ทีท่�างานอยูบ่น Nexus และ
อปุกรณเ์คลือ่นทีรุ่่น Google Play โดยไมไ่ดอ้ธบิายรายละเอยีดฮารด์แวร ์
เชน่ ค�าแนะน�าเกีย่วกบัซมิการด์ ขอ้มลูแบตเตอรี ่รายละเอยีดดา้นเทคนคิ 
และอืน่ๆ 

ส�าหรับขอ้มลูทีค่รอบคลมุเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละแท็บเล็ตแอนดรอยด์
ทกุประเภท รวมถงึรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั Nexus และอปุกรณร์ุ่น 

Google Play ใหไ้ปที ่support.google.com/android 

ต ัง้คำ่อปุกรณ์

เมือ่คณุเปิดโทรศพัทห์รอืแท็บเล็ตเป็นครัง้แรก คณุจะพบกบัหนา้จอตอ้นรับ 
เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการ แลว้แตะเริม่หรอืไอคอน "เริม่" 

ส�ำคญั: หากตอ้งการตัง้คา่ใหเ้สร็จสมบรูณ ์คณุตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ 
Wi-Fi หรอือนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอื

support.google.com/android
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เมือ่ไดรั้บขอ้ความแจง้ คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีGoogle หรอืสรา้ง
บญัชใีนขณะนัน้ได ้คณุยังสามารถเลอืกขา้มขัน้ตอนนีแ้ละสรา้งบญัชใีนภาย
หลังไดอ้กีดว้ย

ทีอ่ยูอ่เีมลทีค่ณุใชต้อ่ไปนีถ้อืเป็นบญัช ีGoogle

• Gmail
• YouTube
• Google Apps
• AdWords
• ผลติภณัฑ ์Google อืน่ๆ

เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีGoogle จะมกีารซงิคอ์เีมล ทีอ่ยูต่ดิตอ่ 
กจิกรรมในปฏทินิ และขอ้มลูอืน่ๆ ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชนัีน้กบัอปุกรณ์
ของคณุโดยอตัโนมตั ิหากคณุมอีปุกรณแ์อนดรอยดม์ากกวา่หนึง่เครือ่ง จะมี
การซงิคข์อ้มลูในอปุกรณท์กุเครือ่ง 

ตวัอยา่งเชน่ ถา้คณุเปลีย่นหมายเลขโทรศพัทข์องเพือ่นบนโทรศพัท ์การ
เปลีย่นแปลงนัน้จะปรากฏบนแท็บเล็ตและคอมพวิเตอรท์กุเครือ่งทีค่ณุลงชือ่
เขา้ใชบ้ญัช ีGoogle

หากคณุมบีญัช ีGoogle หลายบญัช ีคณุสามารถเพิม่บญัชอีืน่ๆ ไดจ้าก กำร
ต ัง้คำ่ > บญัช ี> เพิม่บญัช ีในภายหลัง

ท�ำตวัตำมสบำย

หลังจากทีต่ัง้คา่อปุกรณเ์สร็จ หนา้จอหลกัจะปรากฏขึน้เป็นครัง้แรก

• หากตอ้งการยา้ยไปมาระหวา่งหนา้จอหลกั ใหก้วาดนิว้ไปทางซา้ยหรอื
ทางขวา 

• หากตอ้งการใช ้Google Now ใหก้วาดนิว้ขึน้มาจากดา้นลา่งของหนา้
จอ หรอืในอปุกรณ ์Google Play บางรุ่น ใหก้ดปุ่ มหนา้จอหลกัคา้งไว ้ใน 
Nexus 5 คณุยังสามารถกวาดนิว้ไปยังหนา้จอหลกัดา้นซา้ยสดุ

• หากตอ้งการสง่ขอ้ความ SMS จากโทรศพัท ์ใหใ้ชแ้ฮงเอาท ์
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• จากหนา้จอหลกั ใหพ้ดูวา่ "OK Google" เพือ่คน้หาโทรศพัทห์รอื
อนิเทอรเ์น็ตของคณุ และเริม่สัง่งาน Google (เฉพาะ Nexus 5) หรอืแตะ 
Google ทีด่า้นบนของหนา้จอเพือ่ท�าสิง่เดยีวกนันี ้

ในอปุกรณใ์หม ่คณุยังอาจเห็นวดิเจ็ตไลบราร ีGoogle Play บนหนา้จอหนึง่
ในหนา้จอหลกัของคณุ

วดิเจ็ตนีจ้ะแสดงเนือ้หาบางอยา่งของ Google Play ทีค่ณุเป็นเจา้ของ หรอื
ทีม่ใีหใ้ชง้านไดฟ้รใีนไลบรารขีองคณุ แตะรายการทีต่อ้งการเพือ่ดหูรอืเลน่ 
หรอืแตะหมวดหมูเ่พือ่ส�ารวจ

ดขูอ้มลูไดอ้ยำ่งอสิระ

ทีด่า้นลา่งของหนา้จอหลกั คณุจะเห็นถาดรายการโปรด ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ที่
ชว่ยใหค้ณุสามารถไปยังแอปของคณุไดอ้ยา่งรวดเร็ว ภาพดา้นลา่งคอืหนา้
จอบน Nexus 7
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หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชนัใด ใหแ้ตะทีแ่อปพลเิคชนันัน้ หากตอ้งการลาก
แอปเขา้มาหรอืออกจากถาดรายการโปรดหรอืต�าแหน่งอืน่บนหนา้จอหลกั ให ้
แตะแอปคา้งไว ้แลว้ใชน้ิว้เลือ่นมายังต�าแหน่งทีต่อ้งการ

ปุ่ มน�ำทำงบน Nexus

ทีด่า้นลา่งของหนา้จอ Nexus ไมว่า่คณุก�าลังท�าอะไร คณุจะเห็นแถบน�าทาง
ทีม่ ี3 ปุ่ ม

กลบั
เปิดหนา้จอทีค่ณุก�าลังท�างานอยูก่อ่นหนา้นี ้แมว้า่จะอยูใ่น 
แอปอืน่กต็าม เมือ่คณุยอ้นกลบัมาทีห่นา้จอหลกั คณุจะไม่
สามารถยอ้นกลบัตอ่ไปไดอ้กี

หนำ้แรก
เปิดหนา้จอหลกักลาง หากตอ้งการเปิด Google Now ใหก้วาด
นิว้ขึน้ 

แอปลำ่สดุ
เปิดรายการภาพขนาดยอ่ของแอปพลเิคชนัทีค่ณุใชง้านเมือ่
เร็วๆ นี ้หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชนัใด ใหแ้ตะทีแ่อปพลเิคชนั
นัน้ หากตอ้งการน�าภาพขนาดยอ่ออกจากรายการ ใหก้วาดนิว้ไป
ทางซา้ยหรอืขวา

บางแอปจะซอ่นปุ่ มเหลา่นีไ้วช้ั่วคราวหรอืแสดงเป็นจดุเล็กๆ ในต�าแหน่ง
เดยีวกนั หากตอ้งการน�าปุ่ มกลบัมา ใหแ้ตะจดุ แตะตรงกลางหนา้จอ หรอื
กวาดนิว้ขึน้จากดา้นลา่ง
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ปุ่ มน�ำทำงในรุน่ Google Play

อปุกรณ ์Google Play บางรุ่นจะมปีุ่ มสองหรอืสามปุ่ มทีด่า้นลา่งหนา้จอดัง
ตอ่ไปนี้

• เมน:ู ปุ่ มนีจ้ะเปิดตวัเลอืกโดยขึน้อยูก่บัหนา้จอทีค่ณุอยู ่
• หนำ้แรก: เปิดหนา้หลกั หากคณุก�าลังดหูนา้จอหลกัทางซา้ยหรอืทาง

ขวาอยู ่จะเป็นการเปิดหนา้จอหลกั หากตอ้งการเปิด Google Now ให ้
แตะปุ่ มนีค้า้งไว ้

• ยอ้นกลบั: เปิดหนา้จอทีค่ณุก�าลังท�างานอยูก่อ่นหนา้นี ้แมว้า่จะอยูใ่น 
แอปอืน่กต็าม ทนัททีีค่ณุยอ้นกลบัมาสูห่นา้จอหลกั คณุจะไมส่ามารถ
กลบัไปดปูระวตัขิองคณุไดอ้กีตอ่ไป

เมนู

หนา้จอในแอปและการตัง้คา่หลายหนา้จอจะมไีอคอน "เมนู"  (เชน่ ใน
อปุกรณ ์Nexus) หรอืรายการในปุ่ ม "เมนู" ถาวรทีด่า้นลา่งของหนา้จอ (ใน
อปุกรณ ์Google Play บางรุ่น) ใหแ้ตะเพือ่ส�ารวจตวัเลอืกเพิม่เตมิ ซึง่รวมถงึ
ความชว่ยเหลอื

จดัระเบยีบรำยกำรบนหนำ้จอหลกั

หากตอ้งการเปลีย่นวอลเปเปอรส์�าหรับหนา้จอหลกั ใหแ้ตะพืน้หลังคา้งไว ้

เมือ่ตอ้งการเพิม่ไอคอนแอปลงในหนา้จอหลกั 

1. ไปทีห่นา้จอหลกัทีค่ณุตอ้งการวางแอป
2. แตะไอคอน "แอปทัง้หมด" 
3. ถา้จ�าเป็น ใหก้วาดนิว้จากดา้นขวาไปทางซา้ยเพือ่คน้หาแอปทีค่ณุ

ตอ้งการ
4. แตะแอปคา้งไวจ้นกวา่หนา้จอหลกัจะปรากฏขึน้ เลือ่นไปยังต�าแหน่งที่

ตอ้งการแลว้ยกนิว้ของคณุขึน้
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เคล็ดลบัส�ำหรบั NEXUS 5: หนา้จอหลกับน Nexus 5 จะท�างาน
ตา่งจากหนา้จอหลกับนอปุกรณ ์Nexus เครือ่งอืน่ๆ

• หากตอ้งการเปลีย่นวอลเปเปอร ์เพิม่วดิเจ็ต ปรับการตัง้คา่การ
คน้หา หรอืเปลีย่นล�าดบัของหนา้จอ ใหแ้ตะพืน้หลังของหนา้จอ
หลกัคา้งไว ้

• คณุสามารถมหีนา้จอหลกักีห่นา้จอกไ็ดท้างดา้นขวา ในการเพิม่
หนึง่หนา้จอ ใหก้วาดนิว้ไปทางหนา้จอขวาสดุ และลากแอปหรอื
วดิเจ็ตไปทีข่อบขวา

• หนา้จอดา้นซา้ยของหนา้จอหลกัจะสงวนไวส้�าหรับ Google Now 
และจะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เปิด Google Now อยู ่

หากตอ้งการเพิม่วดิเจ็ตไปยังหนา้จอหลกับน Nexus 4, 7 หรอื 10 ใหท้�าตาม
ขัน้ตอนเดยีวกนั และกวาดนิว้ไปทางขวาผา่นหนา้จอแอปทัง้หมดเพือ่คน้หา
วดิเจ็ตทีค่ณุตอ้งการ

บน Nexus 5 ใหแ้ตะพืน้หลังของหนา้จอหลกัคา้งไวเ้พือ่แสดงตวัควบคมุ 
วดิเจ็ต

วธิกีารยา้ยแอปหรอืวดิเจ็ตไปยังต�าแหน่งอืน่

1. แตะไอคอนคา้งไว ้
2. เลือ่นนิว้ไปยังต�าแหน่งใหม ่

หากตอ้งการยา้ยระหวา่งหนา้จอหลกั ใหเ้ลือ่นไปทีข่อบของหนา้จอ
หากตอ้งการขยบัไอคอนอืน่ออกไป ใหเ้ลือ่นไปทีไ่อคอนนัน้ชา้ๆ

3. ยกนิว้ขึน้ 

หากตอ้งการสรา้งโฟลเดอร ์ใหเ้ลือ่นไอคอนหนึง่ไปไวบ้นอกีไอคอนหนึง่
อยา่งรวดเร็ว 
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หากตอ้งการตัง้ชือ่หรอืเปลีย่นชือ่โฟลเดอร ์ใหเ้ปิดแลว้แตะชือ่

แตะและพมิพ์

หากตอ้งการเลอืกหรอืเปิดใชง้านบางอยา่ง ใหแ้ตะรายการนัน้

หากตอ้งการพมิพบ์างอยา่ง เชน่ ชือ่ รหสัผา่น หรอืขอ้ความคน้หา ใหแ้ตะ
ตรงทีท่ีค่ณุตอ้งการจะพมิพ ์แป้นพมิพจ์ะปรากฏขึน้เพือ่ใหค้ณุสามารถพมิพ์
ลงในชอ่งนัน้

ทา่ทางสมัผัสอืน่ๆ ทีใ่ชบ้อ่ยไดแ้ก่

• แตะคำ้งไว ้แตะรายการบนหนา้จอคา้งไวโ้ดยแตะรายการนัน้ไวแ้ละไม่
ยกนิว้ขึน้จนกวา่จะมกีารตอบสนอง ตวัอยา่งเชน่ การเขา้ถงึเครือ่งหมาย
เนน้เสยีงและอกัขระพเิศษอืน่ๆ บนแป้นพมิพ ์

• แตะคำ้งไวแ้ลว้ลำก แตะรายการคา้งไวส้กัพัก แลว้เลือ่นนิว้ไปบนหนา้
จอโดยไมย่กนิว้ขึน้จนกวา่จะถงึต�าแหน่งทีค่ณุตอ้งการ ตวัอยา่งเชน่ คณุ
สามารถยา้ยแอปไปมาบนหนา้จอหลกัได ้

• กวำดหรอืเลือ่น เลือ่นนิว้อยา่งรวดเร็วผา่นพืน้ผวิของหนา้จอโดยไมห่ยดุ
เมือ่คณุแตะครัง้แรก (เพือ่ทีว่า่คณุจะไมเ่ผลอไปลากสิง่อืน่แทน) ตวัอยา่ง
เชน่ คณุสามารถเลือ่นหนา้จอหลกัอนัใดอนัหนึง่ไปทางซา้ยหรอืทางขวา
เพือ่ดหูนา้จอหลกัอืน่ๆ

• แตะ 2 คร ัง้ แตะบนหนา้เว็บ แผนที ่หรอืหนา้จออืน่ๆ อยา่งรวดเร็ว 2 ครัง้
ตดิกนัเพือ่ยอ่/ขยาย ตวัอยา่งเชน่ แตะ 2 ครัง้ทีรู่ปภาพใน Chrome เพือ่
ขยาย และแตะอกี 2 ครัง้เพือ่ยอ่
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• ปรบัสเกล ในบางแอป (เชน่ แผนที,่ Chrome และแกลเลอร)ี คณุ
สามารถปรับสเกลโดยวางนิว้อยา่งนอ้ย 2 นิว้พรอ้มกนับนหนา้จอแลว้บบี
นิว้เขา้หากนั (เพือ่ขยายขนาด) หรอืแยกออกจากกนั (เพือ่ลดขนาด) หรอื
ในบางแอป คณุสามารถแตะ 2 ครัง้โดยไมย่กนิว้ขึน้ แลว้ลากขึน้เพือ่ลด
ขนาดหรอืลากลงเพือ่ขยายขนาดของรูปภาพ

• หมนุหนำ้จอ การวางแนวของหนา้จอสว่นใหญจ่ะหมนุเมือ่คณุเปลีย่น
แนวของอปุกรณ ์หากตอ้งการล็อกหรอืปลดล็อกการวางแนวในแนวตัง้
ของแท็บเล็ต ใหก้วาดนิว้ลงมาจากดา้นบนขวาของหนา้จอ แลว้แตะ
ไอคอน "การหมนุ" ในการตัง้คา่ดว่น หากตอ้งการท�าสิง่เดยีวกนันีบ้น
โทรศพัท ์ใหไ้ปที ่กำรต ัง้คำ่ > อปุกรณ ์> กำรแสดงผล

คณุสามารถเปิดแอปการตัง้คา่ของอปุกรณจ์ากหนา้จอแอป
ทัง้หมดหรอืจากการตัง้คา่ดว่น 

ตวัอยา่งเชน่ หากตอ้งการเปลีย่นเสยีงเตอืน ระดบัเสยีง และ
อืน่ๆ ใหไ้ปที ่กำรต ัง้คำ่ > อปุกรณ ์> เสยีง หากตอ้งการ
เปลีย่นความสวา่ง ขนาดแบบอกัษร และอืน่ๆ ใหไ้ปที ่กำร
ต ัง้คำ่ > อปุกรณ ์> กำรแสดงผล

ควำมชว่ยเหลอืและกำรสนบัสนนุ

หนา้จอ Nexus โดยสว่นใหญจ่ะมไีอคอน "เมนู"    ทีค่ณุสามารถแตะ
เพือ่แสดงตวัเลอืกเพิม่เตมิ ซึง่รวมถงึความชว่ยเหลอืส�าหรับหนา้จอนัน้ บน
โทรศพัทร์ุ่น Google Play เมนูนีอ้าจสามารถเลอืกไดจ้ากปุ่ มทีอ่ยูด่า้นลา่ง
หนา้จอหลกั

คูม่อืนีจ้ะแนะน�าคณุลกัษณะและแอปทีส่�าคญัเพยีงไมก่ีร่ายการทีม่าพรอ้มกบั
แอนดรอยด ์4.4 ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัซอฟตแ์วรแ์ละ 
แอปแอนดรอยด,์ Nexus และอปุกรณร์ุ่น Google Play ทีม่อียูใ่น 
Google Play รวมถงึการสนับสนุนทกุรูปแบบ ใหไ้ปที่

• support.google.com/nexus
• support.google.com/playedition

การตัง้คา่

http://play.google.com
http://support.google.com/nexus
http://support.google.com/playedition
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เวอรช์นัของแอนดรอยดแ์ละกำรอปัเดต

หากตอ้งการตรวจสอบหมายเลขเวอรช์นัหรอืรับการอปัเดตระบบลา่สดุ
ส�าหรับ Nexus หรอืโทรศพัทร์ุ่น Google Play ใหไ้ปที ่กำรต ัง้คำ่ >  
ระบบ > เกีย่วกบัโทรศพัท ์ หรอื เกีย่วกบัแท็บเล็ต แลว้มองหารายการ
ตอ่ไปนี้

• กำรอปัเดตระบบ แตะเพือ่ตรวจสอบวา่คณุมกีารอปัเดตระบบทีอ่ยู่
ระหวา่งด�าเนนิการหรอืไม ่

• เวอรช์นัของแอนดรอยด ์ดทูีด่า้นลา่งของรายการในหวัขอ้นีเ้พือ่หา
หมายเลขดังกลา่ว 

หากคณุไมม่ ีNexus หรอืโทรศพัทห์รอืแท็บเล็ตรุ่น Google Play และใช ้
แอนดรอยด ์4.4 บนอปุกรณอ์ืน่ๆ รายละเอยีดบางอยา่งเกีย่วกบัระบบที่
อธบิายไวใ้นคูม่อืนีอ้าจแตกตา่งออกไป

ส�าหรับความชว่ยเหลอืและการสนับสนุนทางออนไลนท์ีค่รอบคลมุ ซึง่รวมถงึ
รายละเอยีดเกีย่วกบั Nexus และฮารด์แวรร์ุ่น Google Play ทีใ่ชซ้อฟตแ์วรท์ี่
อธบิายไวใ้นคูม่อืนี ้และลงิกไ์ปยังขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณแ์อนดรอยดอ์ืน่ๆ ให ้
ไปที ่support.google.com/android

http://support.google.com/android
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2

คณุลกัษณะเดน่

Google Now

Google Now จะแสดงขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการในเวลาทีเ่หมาะสม

คณุจะทราบสภาพอากาศวนันีก้อ่นทีค่ณุจะเริม่ตน้วนัของคณุ ขอ้มลูการ
จราจรกอ่นทีค่ณุจะออกไปท�างาน หรอืแมแ้ตผ่ลคะแนนของทมีโปรดของคณุ
ในขณะทีแ่ขง่ขนัอยู่

ตวัอยา่งเชน่ คณุจะเห็นการด์ Google Now นีป้รากฎขึน้เมือ่คณุก�าลังจะเดนิ
ทางกลบับา้น

หลังจากทีค่ณุตดัสนิใจเริม่ใช ้Google Now คณุไมจ่�าเป็นตอ้งด�าเนนิการใดๆ 
หากคณุตอ้งการปรับการตัง้คา่บางอยา่ง คณุกส็ามารถท�าได ้แตก่ารใชง้าน 
Google Now จะไมจ่�าเป็นตอ้งมกีารตัง้คา่ใดๆ ใหยุ้ง่ยาก คณุจะมขีอ้มลูที่
ตอ้งการอยูท่ีป่ลายนิว้ของคณุเสมอ
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วธิกีำรท�ำงำน

เมือ่คณุตดัสนิใจทีจ่ะใช ้Google Now คณุจะเปิดการรายงานต�าแหน่งและ
ประวตัติ�าแหน่งดว้ย

• กำรรำยงำนต�ำแหนง่ จะชว่ยให ้Google สามารถจัดเกบ็และใชข้อ้มลู
ต�าแหน่งลา่สดุของอปุกรณข์องคณุไดเ้ป็นระยะๆ ในการเชือ่มตอ่กบับญัช ี
Google การรายงานต�าแหน่งเป็นการตัง้คา่ตามแตล่ะอปุกรณ์

• ประวตัติ�ำแหนง่ จะชว่ยให ้Google สามารถจัดเกบ็ประวตัขิอ้มลู
ต�าแหน่งของคณุจากอปุกรณท์ัง้หมดทีค่ณุไดล้งชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีGoogle 
และไดเ้ปิดใชง้านการรายงานต�าแหน่ง

Google จะไมแ่ชรข์อ้มลูนีก้บัผูใ้ชห้รอืนักการตลาดอืน่โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
จากคณุ

คณุสามารถควบคมุวธิกีารที ่Google Now ใชต้�าแหน่งปัจจบุนัของคณุ หาก
ตอ้งการดกูารตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหไ้ปที ่ กำรต ัง้คำ่ > สว่นตวั > ต�ำแหนง่ 
เมือ่มกีารเปิดบรกิารต�าแหน่งส�าหรับบญัชขีองคณุบนอปุกรณใ์ดอปุกรณห์นึง่ 
แอปบางอยา่งจะสามารถใชบ้รกิารเหลา่นีเ้พือ่ใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมากขึน้ 
เชน่ รา้นอาหารบรเิวณใกลเ้คยีงหรอืขอ้มลูการจราจรส�าหรับการเดนิทาง

หากคณุเลอืกใชป้ระวตัติ�าแหน่งมากอ่น Google Now จะใชต้�าแหน่งทีบ่นัทกึ
ไวก้อ่นหนา้นี ้รวมถงึต�าแหน่งทีใ่ชง้านอยูใ่นการใหค้�าแนะน�า การปิดประวตัิ
ต�าแหน่งจะหยดุการเกบ็ขอ้มลูต�าแหน่งชั่วคราว แตจ่ะไมล่บประวตัติ�าแหน่ง
ของคณุ

Google Now ใชข้อ้มลูตามบรบิทจากอปุกรณข์องคณุ และจากผลติภณัฑ์
อืน่ๆ ของ Google รวมถงึขอ้มลูจากผลติภณัฑข์องบคุคลทีส่ามทีค่ณุ
อนุญาตให ้Google Now เขา้ถงึไดใ้นการพจิารณาขอ้มลูทีจ่ะแสดงในเวลา
ทีเ่หมาะสม

ตวัอยา่งเชน่ หากคณุจัดเกบ็การคน้หาของคณุไวใ้นประวตัเิว็บ Google Now 
สามารถแสดงการด์ตามผลคะแนนการแขง่กฬีา สถานะเทีย่วบนิ และอืน่ๆ 
หากตอ้งการจัดการประวตัเิว็บ ใหไ้ปที ่google.com/history/ คณุสามารถ
ลบหรอืหยดุเกบ็ประวตัเิว็บไวช้ั่วคราว และใช ้Google Now ตอ่ไปได ้แต่
ขอ้มลูบางประเภท เชน่ รายละเอยีดเทีย่วบนิ จะไมแ่สดง

http://google.com/history/
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ในท�านองเดยีวกนั Google Now สามารถใชข้อ้มลูทีค่ณุอาจจัดเกบ็ไวใ้น
ผลติภณัฑข์องบคุคลทีส่ามทีอ่นุญาตให ้Google เขา้ถงึได ้ตวัอยา่งเชน่ 
ปฏทินิทีม่กีารซงิคข์อ้มลูในอปุกรณข์องคณุอาจมรีายการจากผลติภณัฑ ์
ปฏทินิอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชข่อง Google หากคณุมรีายการปฏทินิทีม่กีารซงิคข์อ้มลู 
ซึง่มเีวลานัดหมายกบัทนัตแพทยพ์รอ้มทีอ่ยู ่Google Now สามารถตรวจ
สอบสภาพการจราจรและแนะน�าเวลาทีค่ณุควรออกเดนิทางได ้

ลองใชเ้ลย

คณุสามารถเปิด Google Now เมือ่คณุตัง้คา่โทรศพัทห์รอืแท็บเล็ตเป็นครัง้
แรก นอกจากนีค้ณุยังสามารถเปิดหรอืปิดเมือ่ใดกไ็ดโ้ดยด�าเนนิการดังนี้

1. แตะแถบคน้หาของ Google บนหนา้จอหลกั 
2. แตะรับ Google Now ถา้คณุยังไมม่ ีหรอืหากตอ้งการเขา้ถงึเมนูส�าหรับ

การด�าเนนิการขัน้ตอ่ไป ใหใ้ชก้ารคน้หาของ Google ในการคน้หาอะไร
กไ็ด ้

3. เปิด  เมน ู> กำรต ัง้คำ่ และเปิด (หรอืปิด) จากทีน่ั่น 

หากตอ้งการเปิด Google Now ใหท้�าตามขัน้ตอนตอ่ไปนีส้�าหรับอปุกรณ์
ของคณุ

• อปุกรณ ์Nexus ท ัง้หมด: ใหก้วาดนิว้ขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ
• Nexus 5: นอกจากการกวาดนิว้ขึน้จากหนา้จอ คณุยังสามารถกวาดนิว้

ไปทางดา้นซา้ยสดุของหนา้จอหลกั
• อปุกรณร์ุน่ Google Play: แตะปุ่ มหนา้จอหลกัคา้งไว ้

เมือ่คณุตอ้งการดกูารด์อืน่ๆ เพิม่เตมิ ใหแ้ตะเพิม่เตมิทีด่า้นลา่งของหนา้
จอ หากคณุไมต่อ้งการดกูารด์อกีตอ่ไป ใหก้วาดนิว้เพือ่น�าการด์ออกไปจาก
หนา้จอ

เคล็ดลบัส�ำหรบั NEXUS 5: หากตอ้งการปิดการด์บน Nexus 5 ให ้
กวาดนิว้จากดา้นขวาไปทางซา้ย การกวาดนิว้จากดา้นขวาไปทางซา้ย
จะน�าคณุกลบัไปยังหนา้จอหลกั



คูม่อืการเริม่ตน้ฉบบัยอ่ส�าหรับแอนดรอยด ์ คณุลกัษณะเดน่ 13

การอปัเดตจะปรากฏในรูปแบบของการด์ Google Now หากคณุไมต่อ้งการดู
การด์อกีตอ่ไป ใหก้วาดนิว้เพือ่น�าการด์ออกไปจากหนา้จอ 

น่ันคอืการท�างานทัง้หมด Google Now จะท�างานเคยีงขา้งคณุในแตล่ะวนั 
หากคณุตอ้งการ คณุสามารถปรับวธิกีารอปัเดตการด์บางอยา่งโดยด�าเนนิ
การดังนี้

• ตัง้คา่การเตอืน: แตะ  ไอคอน "แจง้เตอืน"
• ระบทุมีกฬีา หุน้ สถานที ่และอืน่ๆ: แตะ  ไอคอนก�าหนดคา่
• ตอบค�าถามเกีย่วกบัการด์แตล่ะใบ: แตะ  ไอคอนเมนู

ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่Google Now ส�าหรับรายการการด์ทีม่ี
อยูท่ัง้หมด ใหไ้ปที ่google.com/now

กำรส ัง่กำร Google

คณุสามารถพดูลงในโทรศพัทห์รอืแท็บเล็ตเพือ่คน้หา ขอรับเสน้ทาง สง่
ขอ้ความ และท�างานทัว่ไปอืน่ๆ ได ้หากตอ้งการเริม่การสัง่งานดว้ยเสยีง
หรอืการคน้หาดว้ยเสยีงจาก Google Now หรอืหนา้จอหลกั ใหพ้ดูวา่ "OK 
Google" หรอืแตะ  ไอคอน "ไมโครโฟน" 

หมายเหต:ุ ส�าหรับอปุกรณอ์ืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่Nexus 5 การพดูวา่ "OK Google" 
จะท�างานใน Google Now แตไ่มท่�างานในหนา้จอหลกั คณุลกัษณะนี้มใีหใ้ช ้
งานในภาษาอังกฤษเทา่นัน้

ขอ้มลูส�ำคญั: ในการตรวจสอบเมือ่คณุพดูวา่ "OK Google" เพือ่
เปิดการคน้หาดว้ยเสยีง หรอืการสัง่งานดว้ยเสยีง Google จะ
วเิคราะหเ์สยีงทีไ่ดย้นิผา่นไมโครโฟนบนอปุกรณข์องคณุโดยใชเ้วลา
เพยีงไมก่ีว่นิาท ีระบบจะยกเลกิเสยีงดังกลา่วทนัทหีลังจากทีม่กีาร
วเิคราะหแ์ละจะไมม่กีารจัดเกบ็ไวบ้นอปุกรณห์รอืสง่ไปยัง Google

หากตอ้งการดบูางตวัอยา่งของสิง่ทีค่ณุสามารถบอกให ้Google ท�าได ้ให ้
พดูหรอืพมิพค์�าวา่ "ความชว่ยเหลอื"

http://support.google.com/nexus/?p=7_googlenow
http://google.com/now
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เปิดหรอืปิดกำรตรวจหำค�ำส ัง่ลดั

ความสามารถในการเริม่การคน้หาหรอืการท�างานดว้ยการพดูวา่ "OK 
Google" เรยีกวา่การตรวจหาค�าทีน่ยิม หากตอ้งการปิดหรอืเปิดการท�างาน
นี ้ใหเ้ปิด Google Now หรอืแอป Google แลว้แตะ เมน ู> กำรต ัง้คำ่ > 
เสยีง > กำรตรวจหำค�ำทีน่ยิม

คน้หำดว้ยเสยีง

ในขณะนี ้สนับสนุนการพดูค�าตอบเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

หลังจากทีค่ณุแตะไอคอน "ไมโครโฟน" หรอืพดูวา่ "OK Google" แลว้ 
Google จะฟังสิง่ทีค่ณุพดูและเริม่การคน้หาหรอืการท�างานทีค่ณุอธบิาย 
หากการคน้หาดว้ยเสยีงไมเ่ขา้ใจคณุ จะมคี�าแนะน�าบางอยา่งแสดงขึน้มา 
เพยีงแตะรายการทีค่ณุตอ้งการ

หากคณุถามค�าถาม Google โดยการพดู คณุอาจไดรั้บค�าตอบกลบัเป็นเสยีง
พดู ค�าตอบสามารถเป็นขอ้เท็จจรงิ สภาพอากาศ ราคาหุน้ สถานะเทีย่วบนิ 
ผลกฬีา การแปลงคา่เงนิ การค�านวณทางคณติศาสตร ์และอกีมากมาย ค�า
ตอบดว้ยเสยีงพดูจะเปิดใชง้านโดยคา่เริม่ตน้ส�าหรับการคน้หาดว้ยเสยีง

ส�าหรับตวัอยา่งและรายละเอยีดเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่การคน้หาดว้ยเสยีง 

กำรส ัง่งำนดว้ยเสยีง

การสัง่งานดว้ยเสยีงรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั สเปน และ
อติาลี

คณุสามารถใชก้ารสัง่งานดว้ยเสยีงเพือ่ด�าเนนิงานทัว่ไปตา่งๆ เชน่ สง่อเีมล
หรอืเปิดแอป

หลังจากแตะไอคอนไมโครโฟน  หรอืพดูวา่ “OK Google” ใหพ้ดูค�า
สัง่การสัง่งานดว้ยเสยีงทืค่ณุตอ้งการใช ้หรอืพดูวา่ "ความชว่ยเหลอื" เพือ่ดู
ตวัอยา่งของสิง่ทีค่ณุสามารถบอกให ้Google ท�าใหค้ณุได ้

http://support.google.com/websearch/go/voicesearch
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ตวัอยา่งดังกลา่วรวมถงึ

• “ตัง้ปลกุเวลา 8:30 น.”
• “สง่อเีมลใหอ้นุชติ จันทรเ์รอืง หวัเรือ่ง: คนืนี้มาไหม ขอ้ความ: ไวเ้จอกนั"
• “ไปยังจักรยานของวา่นทีน่่าน”

ส�าหรับรายการสัง่งานดว้ยเสยีงทีค่ณุสามารถลองใชง้าน ใหไ้ปที ่ค�าสัง่การ
สัง่งานดว้ยเสยีง 

กำรแจง้เตอืนและกำรต ัง้คำ่

การแจง้เตอืนจะแจง้ใหค้ณุทราบเมือ่มขีอ้ความใหมเ่ขา้มา กจิกรรมในปฏทินิ 
รวมถงึการปลกุใหค้ณุตืน่ และกจิกรรมทีด่�าเนนิอยู ่เชน่ การดาวนโ์หลดวดิโีอ

เมือ่มกีารแจง้เตอืนมาถงึ จะมไีอคอนปรากฏขึน้ทีด่า้นบนของหนา้จอ ไอคอน
ของการแจง้เตอืนทีอ่ยูร่ะหวา่งด�าเนนิการจะปรากฏอยูท่ีด่า้นซา้ย และไอคอน
ระบบจะแสดงขอ้มลู เชน่ สญัญาณ Wi-Fi สญัญาณผูใ้หบ้รกิารมอืถอื หรอื
ระดบัแบตเตอรีท่ีด่า้นขวา 

สถานะบลทูธู, Wi-Fi, 
เครอืขา่ยมอืถอื และ

แบตเตอรี ่

การแจง้เตอืนที่
รอด�าเนนิการ

http://support.google.com/websearch/go/voice_actions
http://support.google.com/websearch/go/voice_actions
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เคล็ดลบั:  ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi และโทรศพัทม์อืถอืจะ
แสดงอยูท่ีด่า้นบนของหนา้จอเป็นแถบสขีาว หากตอ้งการดวูา่เครอื
ขา่ย Wi-Fi ทีเ่ลอืกไวม้กีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตอยา่งสมบรูณไ์หม ให ้
เปิดการตัง้คา่ดว่น กวาดนิว้ลงจากมมุบนขวาบนแท็บเล็ต หรอืใช ้2 
นิว้บนโทรศพัท์

เฉพาะในการตัง้คา่ดว่น  แถบสขีาวในสญัญาณบอกสถานะ Wi-Fi 
หรอืโทรศพัทม์อืถอืจะระบคุวามแรงของสญัญาณของการเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตตามปกต ิในขณะที ่  แถบสสีม้จะระบใุหท้ราบวา่
บรกิารเว็บบางอยา่งอาจไมท่�างานตามปกต ิตวัอยา่งเชน่ บางครัง้แถบ
สญัญาณมอืถอืจะเปลีย่นเป็นสสีม้ชั่วครูเ่มือ่คณุเปิดอปุกรณจ์นกวา่จะ
สรา้งการเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งสมบรูณ์

นอกจากนีค้ณุยังอาจสงัเกตเห็นลกูศรขึน้หรอืลงทีด่า้นขวาของ
สญัญาณบอกสถานะ Wi-Fi หรอืโทรศพัทม์อืถอืในการตัง้คา่ดว่น ลกู
ศรขึน้บง่ชีว้า่มกีารสตรมีขอ้มลูจากอปุกรณไ์ปยังอนิเทอรเ์น็ต ในขณะ
ทีล่กูศรลงบง่ชีว้า่มกีารสตรมีขอ้มลูจากอนิเทอรเ์น็ตมายังอปุกรณ์

การแจง้เตอืนบางอยา่งจะสามารถขยายออกเพือ่แสดงขอ้มลูเพิม่เตมิได ้เชน่ 
การดตูวัอยา่งอเีมล หรอืกจิกรรมในปฏทินิ รายการทีอ่ยูด่า้นบนสดุจะขยาย
เสมอเมือ่เป็นไปได ้หากตอ้งการขยายการแจง้เตอืน ใหว้างนิว้หนึง่ไวภ้ายใน
แลว้กวาดนิว้ลงชา้ๆ

หากตอ้งการเปิดแอปทีเ่กีย่วขอ้ง ใหแ้ตะไอคอนการแจง้เตอืนทางดา้นซา้ย 
การแจง้เตอืนบางรายการจะอนุญาตใหค้ณุด�าเนนิการบางอยา่งไดโ้ดยแตะ
ไอคอนทีอ่ยูใ่นการแจง้เตอืน ตวัอยา่งเชน่ การแจง้เตอืนของปฏทินิจะอนุญาต
ใหค้ณุปิดเสยีงเตอืนชั่วคราว (เตอืนคณุในภายหลัง) หรอืสง่อเีมลไปยังผูเ้ขา้
ร่วมคนอืน่ๆ

เมือ่คณุดกูารแจง้เตอืนเสร็จ เพยีงกวาดนิว้เพือ่เอาการแจง้เตอืนออก หาก
ตอ้งการปิดการแจง้เตอืนทัง้หมด ใหแ้ตะไอคอน "ปิด" ทีม่มุขวาบน 
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แตะเพือ่ตอบ
ผูเ้ขา้ร่วม
รายอืน่

กวาดนิว้ลง
เพือ่ขยายการ
แจง้เตอืนบาง
รายการ

ปิดทัง้หมด

กำรต ัง้คำ่ดว่น

ใชก้ารตัง้คา่ดว่นเพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่ Wi-Fi จัดการความสวา่งของจอแสดง
ผล เปิดเมนูการตัง้คา่หลกั และอืน่ๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย วธิกีารเปิดการตัง้คา่
ดว่น 

• บนแท็บเล็ต: กวาดนิว้ลงจากมมุบนขวาของหนา้จอ
• บนโทรศพัท:์ ใช ้2 นิว้กวาดลงจากดา้นบนของหนา้จอ
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บน Nexus 4 หรอื Nexus 5 การตัง้คา่ดว่นจะมลีกัษณะดังนี้

เปิดการตัง้คา่
ทัง้หมด

สลบัไปทีก่ารแจง้
เตอืน

แตะการตัง้คา่ที่
ตอ้งการเพือ่เปิด

หากมสีญัญาณแตไ่มม่กีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต แถบแสดงความแรงของ
สญัญาณ Wi-Fi หรอืสญัญาณโทรศพัทม์อืถอืจะเปลีย่นเป็นสสีม้

บนแท็บเล็ต คณุยังสามารถตัง้คา่การหมนุอตัโนมตัไิดจ้ากการตัง้คา่ดว่นเพือ่
ล็อกหรอืปลดล็อกการหมนุหนา้จออตัโนมตัิ

ล็อกหนำ้จอ

เมือ่มกีารตัง้คา่การล็อกหนา้จอไว ้หนา้จอจะดบัและล็อกเมือ่จอแสดงผลเขา้สู่
โหมดนอนหลบัหรอืในกรณีทีค่ณุกดปุ่ มเปิด/ปิด

คณุสามารถตัง้คา่การล็อกใหม้รีะดบัความปลอดภยัทีแ่ตกตา่งกนัไดโ้ดยใช ้
การตัง้คา่การล็อก

1. ไปที ่  กำรต ัง้คำ่ > สว่นตวั > ควำมปลอดภยั > ล็อกหนำ้จอ
2. แตะประเภทการล็อกทีค่ณุตอ้งการจะใชง้าน
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กำรท�ำงำนในหนำ้จอล็อก

จากหนา้จอล็อก

• ถา้แท็บเล็ตของคณุมกีารตัง้คา่ส�าหรับผูใ้ชม้ากกวา่หนึง่ราย คณุอาจตอ้ง
แตะภาพของคณุทีด่า้นลา่งของหนา้จอเพือ่ดหูนา้จอล็อกของคณุเอง

• บนโทรศพัท ์คณุสามารถถา่ยภาพไดง้า่ยเสมอไมว่า่คณุจะเลอืกการล็อก
ประเภทใด กวาดนิว้ไปทางซา้ยจากขอบดา้นขวาเพือ่เปิดมมุมองกลอ้ง

• ในการเปิด Google Now จากหนา้จอล็อก ใหก้วาดนิว้ขึน้จากดา้นลา่ง
ของหนา้จอล็อก ป้อน PIN, รูปแบบ หรอืรหสัผา่น หากไดรั้บขอ้ความแจง้

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่ก�าหนดคา่หนา้จอล็อก 

กำรปลดล็อกดว้ยใบหนำ้

การปลดล็อกดว้ยใบหนา้ คอืการล็อกประเภทหนึง่ทีม่ใีหใ้ชง้าน หลังจากที่
คณุตัง้คา่แลว้ คณุสามารถปลดล็อกอปุกรณข์องคณุไดง้า่ยๆ โดยมองไปที่
อปุกรณ ์แมว้า่ การปลดล็อกดว้ยใบหนา้ จะมคีวามปลอดภยัไมเ่ทา่การตัง้คา่
รูปแบบ PIN หรอืรหสัผา่น แตก่ส็ามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและใหค้วาม
สนุกสนาน

เคล็ดลบั: หลังจากทีค่ณุตัง้คา่ การปลดล็อกดว้ยใบหนา้ ใหด้ทูี ่กำร
ต ัง้คำ่ > สว่นตวั > ควำมปลอดภยั ส�าหรับการตัง้คา่เพิม่เตมิ 2 
อยา่ง ซึง่ไดแ้ก ่ปรบัปรงุกำรจบัคูใ่บหนำ้  และ กำรตรวจสอบ
ควำมมชีวีติ ใหใ้ชก้ารตัง้คา่เหลา่นีเ้พือ่ให ้การปลดล็อกดว้ยใบหนา้ 
มคีวามน่าเชือ่ถอืและปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

Android Beam

คณุสามารถแบง่ปันหนา้เว็บ วดิโีอ หรอืเนือ้หาอืน่ๆ จากหนา้จอของคณุใหก้บั
อปุกรณอ์ืน่ไดด้ว้ยการน�าอปุกรณ์มาใกล ้ๆ  กนั (โดยปกตแิลว้ใหห้นัดา้นหลัง
เขา้หากนั)

http://support.google.com/nexus/go/lockscreen
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กอ่นจะเร ิม่ด�ำเนนิกำร: ตอ้งตรวจสอบวา่ปลดล็อกอปุกรณท์ัง้สองแลว้ 
อปุกรณเ์หลา่นีส้นับสนุน Near Field Communication (NFC) และทัง้ NFC 
และ Android Beam เปิดการท�างานอยู ่หากตอ้งการตรวจสอบ ใหไ้ปที ่
กำรต ัง้คำ่ > ระบบไรส้ำยและเครอืขำ่ย > อืน่ๆ รวมทัง้ตรวจสอบพืน้ที ่
NFC ซึง่โดยปกตจิะอยูบ่รเิวณกึง่กลางทีด่า้นหลังของอปุกรณท์ัง้สอง

1. เปิดหนา้จอทีม่สี ิง่ทีค่ณุตอ้งการจะแชร ์เชน่ หนา้เว็บ วดิโีอ YouTube 
หรอืหนา้สถานทีใ่นแผนที่

2. น�าอปุกรณข์องคณุไปแตะกบัอปุกรณอ์ืน่โดยหนัดา้นหลังเขา้หากนั เมือ่
อปุกรณท์ัง้สองเชือ่มตอ่กนั คณุจะไดย้นิเสยีง จากนัน้ภาพบนหนา้จอจะ
ลดขนาดลง และคณุจะเห็นขอ้ความแตะเพือ่บมี

3. แตะหนา้จอของคณุตรงไหนกไ็ด ้
อปุกรณอ์ืน่จะแสดงเนือ้หาทีถ่า่ยโอนมา หรอืในกรณีทีย่ังไมไ่ดต้ดิตัง้ 
แอปทีจ่�าเป็นตอ้งใชง้าน Google Play จะเปิดหนา้จอทีเ่พือ่นคณุสามารถ
ดาวนโ์หลดแอปนัน้ได ้

หากตอ้งการเปิดใชง้าน NFC ใหไ้ปที ่กำรต ัง้คำ่ > ระบบ
ไรส้ำยและเครอืขำ่ย > อืน่ๆ > NFC

หากตอ้งการเปิดใชง้าน Android Beam ใหไ้ปที ่กำรต ัง้
คำ่ > ระบบไรส้ำยและเครอืขำ่ย > อืน่ๆ > Android 
Beam

แตะและจำ่ย

เมือ่เปิด NFC คณุจะสามารถใชค้ณุลกัษณะแตะและจา่ยเพือ่ช�าระเงนิส�าหรับ
รายการ เพยีงแคแ่ตะโทรศพัทก์บั Reader ทีเ่ครือ่งบนัทกึ วธิกีารจัดการแอป
แตะและจา่ย

1. ไปที ่กำรต ัง้คำ่ > อปุกรณ ์> แตะและจำ่ย
2. แตะแอปเพือ่ท�าใหเ้ป็นแอปส�าหรับช�าระเงนิเริม่ตน้

หากอปุกรณไ์มม่แีอปส�าหรับช�าระเงนิเริม่ตน้ เชน่ Google Wallet คณุ
สามารถเรยีกด ูGoogle Play เพือ่หาแอปส�าหรับช�าระเงนิอืน่ๆ 

การตัง้คา่
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ขอ้มลูส�ำคญั: แตะและจา่ยจะจัดการแอปส�าหรับการช�าระเงนิ เชน่ 
Google Wallet การตัง้คา่แตะและจา่ยใชไ้มไ่ดก้บั Android Beam 
และจะไมม่บีางแอป เชน่ แอปการโอนเงนิ

กำรพมิพ์

เมือ่ใชแ้อนดรอยด ์4.4 คณุจะสามารถพมิพเ์นือ้หาของบางหนา้จอ (เชน่ หนา้
เว็บทีแ่สดงใน Chrome) ไปยังเครือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ย Wi-Fi เดยีวกบั 
อปุกรณแ์อนดรอยดข์องคณุ 

กอ่นทีค่ณุจะสามารถพมิพ ์คณุจะตอ้งตดิตัง้บรกิารพมิพใ์นอปุกรณข์องคณุ 
เมือ่ตอ้งการตรวจสอบวา่มบีรกิารใดอยูใ่นปัจจบุนั ใหไ้ปที ่กำรต ัง้คำ่ > 
ระบบ > กำรพมิพ์

จากทีน่ี ่คณุสามารถเปิดบรกิารทีม่อียูแ่ตล่ะบรกิารเพือ่เปิดหรอืปิด ตรวจสอบ
วา่บรกิารมกีารเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพใ์ด เพิม่เครือ่งพมิพใ์หม ่และปรับการ
ตัง้คา่บรกิาร
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หากตอ้งการพมิพเ์อกสาร เชน่ หนา้เว็บใน Chrome ใหด้�าเนนิการดังนี้

1. แตะ เมน ู> พมิพ์
2. ในกลอ่งโตต้อบทีป่รากฏขึน้ ใหป้รับการตัง้คา่ เชน่ เครือ่งพมิพ ์ส�าเนา 

การวางแนว และอืน่ๆ
3. แตะพมิพ์

Chromecast

Chromecast คอือปุกรณข์นาดเล็กทีใ่ชต้อ่เขา้กบัดา้นหลังของทวี ีซึง่จะ
ชว่ยใหค้ณุสามารถสง่วดิโีอและเพลงจากโทรศพัทห์รอืแท็บเล็ตไปยังทวีไีด ้
โดยตรง แอปทีร่องรับในปัจจบุนั ไดแ้ก่

• YouTube
• Netflix
• Google Play ภาพยนตรแ์ละทวีี
• Google Play เพลง
• Hulu Plus 

ตรวจสอบวา่โทรศพัทห์รอืแท็บเล็ตใชเ้ครอืขา่ย Wi-Fi เดยีวกบั Chromecast 
ของคณุ และเลอืก Chromecast เป็นแหลง่อนิพตุของทวี ี

วธิกีารแสดงเนือ้หาจากโทรศพัทห์รอืแท็บเล็ตบนทวีี

1. เปิดวดิโีอหรอืเพลงในแอปใดแอปหนึง่ทีแ่สดงอยูด่า้นบน
2. แตะ  ปุ่ มสง่ 
3. เลน่เนือ้หาตามปกตเิพือ่สตรมีไปยังทวีี

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูี ่สง่จากแอปไปยังทวี ี

พืน้ทีจ่ดัเก็บไฟล ์

แอนดรอยด ์4.4 จะชว่ยใหก้ารจัดเกบ็และเรยีกดรููปภาพ วดิโีอ และไฟลอ์ืน่ๆ 
บนอปุกรณ ์แลว้แนบไปกบัอเีมล ขอ้ความแฮงเอาท ์และอืน่ๆ เป็นเรือ่งงา่ย 
นอกจากนีค้ณุยังสามารถใชรู้ปภาพทีจั่ดเกบ็ไวเ้ป็นวอลเปเปอรห์นา้จอหลกั
ของคณุ 

http://www.google.com/chromecast
http://support.google.com/chromecast/go/apps
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ตวัอยา่งเชน่ ในการแนบรูปภาพไปกบัอเีมลทีค่ณุก�าลังเขยีน ใหเ้ลอืก เมน ู> 
แนบ รูปภำพ หรอื แนบวดิโีอ

ชดุของภาพขนาดยอ่จะปรากฏขึน้ หากตอ้งการดตูวัเลอืกเพิม่เตมิ ใหแ้ตะ
ไอคอน "ลิน้ชกั"  ทีม่มุบนซา้ย คณุจะเห็นบางอยา่งในลกัษณะนี้

จากทีน่ี ่คณุสามารถดแูหลง่ทีม่าเหลา่นี้

• ลำ่สดุ แสดงรูปภาพหรอืวดิโีอทีค่ณุถา่ยหรอืเปิดลา่สดุ
• ไดรฟ์ ชว่ยใหค้ณุสามารถแนบเอกสารทีเ่ชือ่มโยงกบับญัชขีองคณุ
• รูปภำพ แสดงรูปภาพ วดิโีอ หรอืรูปภาพอืน่ๆ บนอปุกรณข์องคณุ
• ดำวนโ์หลด รวมไฟล ์(ไมร่วมเนือ้หาของ Play) โดยสว่นใหญท่ีค่ณุ

ดาวนโ์หลดจากอเีมลหรอืเว็บ
• แกลเลอร ีชว่ยใหค้ณุสามารถเรยีกดรููปภาพและวดิโีอทัง้หมดทีไ่ดรั้บการ

อปัโหลดไปยังบญัชขีองคณุ

ใชแ้อปดาวนโ์หลด ในการด ูเปิดใหม ่หรอืลบไฟลท์ี่
คณุดาวนโ์หลดจาก Gmail หรอืแหลง่อืน่ๆ (ไมร่วม 
Google Play หนังสอื วดิโีอ นติยสาร และสือ่อืน่ๆ)

ดาวนโ์หลด
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ในแอปดาวนโ์หลด ใหด้�าเนนิการดังนี้

• แตะรายการเพือ่เปิด
• แตะสว่นหวัของรายการดาวนโ์หลดกอ่นหนา้นีเ้พือ่เปิดดู
• ท�าเครือ่งหมายทีร่ายการทีค่ณุตอ้งการแชร ์จากนัน้แตะไอคอน "แชร"์ 

 และเลอืกวธิกีารแชรจ์ากรายการ
• ท�าเครือ่งหมายทีร่ายการทีค่ณุตอ้งการลบ จากนัน้ใหแ้ตะไอคอน "ถัง

ขยะ" 

เนือ่งจาก Google Play จะสตรมีรายการทีค่ณุซือ้และเชา่จากเซริฟ์เวอร์
ของ Google ขณะทีค่ณุเลน่ จงึไมม่กีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูแบบถาวร แมว้า่
คณุจะสามารถตรงึ (ดาวนโ์หลด) หนังสอื ภาพยนตร ์และเนือ้หาอืน่ๆ ใน
แอป Google Play เพือ่ใหค้ณุสามารถเขา้ถงึไดแ้บบออฟไลน ์เนือ้หาของ 
Google Play จะไมป่รากฏในการดาวนโ์หลด

โปรแกรมจดักำรอปุกรณแ์อนดรอยด์

หากคณุท�าโทรศพัทห์รอืแท็บเล็ตหาย โปรแกรมจัดการอปุกรณแ์อนดรอยด์
สามารถชว่ยคณุหาต�าแหน่งโดยประมาณ ท�าใหส้ง่เสยีง ล็อก หรอืลบขอ้มลู
ทีอ่ยูภ่ายในได ้

ตวัเลอืกเหลา่นีจ้ะเปิดใชง้านตามคา่เริม่ตน้ หากตอ้งการดหูรอืเปลีย่นแปลง 
ใหเ้ปิด  แอปการตัง้คา่ Google แลว้แตะโปรแกรมจดักำรอปุกรณ์
แอนดรอยด์

จากนัน้หากคณุท�าอปุกรณห์าย ใหไ้ปที ่โปรแกรมจัดการอปุกรณแ์อนดรอยด ์
และปฏบิตัติามค�าแนะน�า 

ภำพหนำ้จอ

วธิจัีบภาพหนา้จอจาก Nexus หรอือปุกรณร์ุ่น Google Play

1. ตรวจดวูา่รูปภาพทีค่ณุตอ้งการจับภาพนัน้แสดงอยูบ่นหนา้จอ
2. กดปุ่ มเปิด/ปิดและปุ่ มลดระดบัเสยีงลงพรอ้มกนั

ภาพหนา้จอจะไดรั้บการบนัทกึไวใ้นแกลเลอรขีองคณุโดยอตัโนมตัิ

http://support.google.com/accounts/go/adm
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เคล็ดลบั: เพือ่ใหส้ามารถแชรภ์าพหนา้จอผา่นทาง Gmail, 
Google+ และอืน่ๆ ใหก้วาดหนา้ตา่งแจง้เตอืนลง แลว้แตะ  
ไอคอน "แชร"์ ดา้นลา่งหนา้ตวัอยา่งของภาพหนา้จอของคณุ
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3

ใชแ้ป้นพมิพ์

ป้อนและแกไ้ขขอ้ควำม

ใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอเพือ่ป้อนขอ้ความ ภาพดา้นลา่งคอืหนา้จอบน
โทรศพัท ์Nexus 

แตะค�าแนะน�า
เพือ่พมิพ์

แตะคา้งไวเ้พือ่
พมิพต์วัอกัษรนี้

แตะคา้งไวเ้พือ่ดู
การตัง้คา่การป้อน
ขอ้มลูและแป้น
พมิพ์

แตะคา้งไวเ้พือ่
แสดงตวัเลอืกเพิม่
เตมิ ซึง่รวมถงึ
อโีมจิ
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แป้นพมิพบ์นแท็บเล็ตจะท�างานในลกัษณะทีค่ลา้ยกนั หากตอ้งการใหแ้ป้น
พมิพห์ายไป ใหแ้ตะปุ่ ม "กลบั" ดา้นลา่ง

บางแอปจะเปิดแป้นพมิพใ์หโ้ดยอตัโนมตั ิในขณะทีแ่อปอืน่ๆ คณุจะตอ้งแตะ
ต�าแหน่งทีค่ณุตอ้งการพมิพก์อ่น 

กำรแกไ้ขพืน้ฐำน

• ยำ้ยจดุแทรก แตะต�าแหน่งทีค่ณุตอ้งการพมิพ์
เคอรเ์ซอรจ์ะกะพรบิในต�าแหน่งใหม ่และแท็บสนี�้าเงนิจะปรากฏขึน้ขา้งใต ้
ลากแท็บเพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอร์

• เลอืกขอ้ควำม แตะคา้งไวห้รอืแตะ 2 ครัง้ในขอ้ความ
ค�าทีใ่กลท้ีส่ดุจะไฮไลตข์ึน้โดยมแีท็บทีป่ลายแตล่ะดา้นของขอ้ความที่
เลอืก ลากแท็บเพือ่เปลีย่นการเลอืกขอ้ความ
แท็บจะหายไปหลังจากผา่นไปสกัครู ่หากตอ้งการใหแ้ท็บปรากฏขึน้ใหม ่
ใหแ้ตะขอ้ความนัน้อกีครัง้

• ลบขอ้ควำม แตะ  เพือ่ลบขอ้ความทีเ่ลอืกหรอือกัขระทีอ่ยูก่อ่น
เคอรเ์ซอร์

• พมิพอ์กัษรตวัพมิพใ์หญ ่แตะปุ่ ม Shift หนึง่ครัง้เพือ่สลบัเป็นอกัษรตวั
พมิพใ์หญห่นึง่ตวัอกัษร
หรอืแตะ  แป้น Shift คา้งไวข้ณะทีพ่มิพ ์เมือ่คณุปลอ่ยแป้นนี ้อกัษร
ตวัพมิพเ์ล็กจะปรากฏขึน้อกีครัง้

• เปิด Caps Lock แตะ 2 ครัง้หรอืแตะ  แป้น Shift คา้งไวเ้พือ่ให ้
เปลีย่นเป็น  แตะ  แป้น Shift อกีครัง้เพือ่เปลีย่นกลบัเป็นอกัษรตวั
พมิพเ์ล็ก

• ตดั คดัลอก วำง เลอืกขอ้ความทีค่ณุตอ้งการจะด�าเนนิการ จากนัน้แตะ
ไอคอน  ตดัหรอื  คดัลอก หากมบีางสิง่ในคลปิบอรด์ทีจ่ะวาง 
คณุจะเห็นปุ่ ม  วำง ดว้ยดังนี้
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อโีมจิ

แอนดรอยด ์4.4 มกีารเพิม่อโีมจทิีห่ลากหลายใหใ้ชง้านทีป่ลายนิว้ของคณุ 
บนโทรศพัท ์ใหแ้ตะแป้น Return คา้งไวเ้พือ่แสดงอโีมจ ิบนแท็บเล็ต เพยีง
แคแ่ตะสญัลกัษณอ์โีมจทิีด่า้นขวาลา่ง 

คณุจะเห็นแผงควบคมุในลกัษณะนี ้หากตอ้งการยา้ยระหวา่งหมวดหมู ่ให ้
กวาดไปทางซา้ยหรอืขวาหรอืแตะสญัลกัษณท์ีอ่ยูแ่ถวบนสดุ หากตอ้งการ
พมิพอ์โีมจ ิใหแ้ตะอโีมจทิีต่อ้งการดังนี้
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ใชก้ำรแนะน�ำค�ำถดัไป

1. แตะต�าแหน่งทีค่ณุตอ้งการป้อนขอ้ความ
2. เริม่พมิพค์�า เมือ่ค�าทีต่อ้งการปรากฏในรายการเหนอืแป้นพมิพ ์ใหแ้ตะ

ค�าๆ นัน้
3. แตะค�าตอ่ๆ ไป เวน้แตค่�าทีค่ณุตอ้งการไมป่รากฏขึน้ หากเป็นเชน่นัน้ ให ้

พมิพค์�าทีต่อ้งการ
แอนดรอยดจ์ะยังคงแนะน�าค�าตา่งๆ ตอ่ไปขณะทีค่ณุพมิพ์

หากตอ้งการเปลีย่นแป้นพมิพแ์ละวธิกีารป้อนขอ้มลู ใหไ้ปที ่
กำรต ัง้คำ่ > สว่นตวั > ภำษำและกำรป้อนขอ้มลู

เมือ่ตอ้งการเปิดหรอืปิดการแนะน�าค�าถดัไป ใหไ้ปที ่กำรต ัง้
คำ่ > สว่นตวั > ภำษำและกำรป้อนขอ้มลู > แป้นพมิพ์
และวธิกีำรป้อนขอ้มลู > แป้นพมิพแ์อนดรอยด ์แตะ
ไอคอน "การตัง้คา่" แลว้เลอืกชอ่งขา้งกำรแนะน�ำค�ำถดัไป

กำรป้อนขอ้มลูดว้ยทำ่ทำง

การป้อนขอ้มลูดว้ยทา่ทางใชไ้ดด้ทีีส่ดุกบัภาษาอังกฤษ คณุภาพจะแตกตา่ง
กนัไปส�าหรับภาษาอืน่ๆ และอปุกรณบ์างอยา่งยังไมร่องรับการป้อนขอ้มลู
ดว้ยทา่ทาง

ในการป้อนค�าโดยใชก้ารป้อนขอ้มลูดว้ยทา่ทาง ใหท้�าดังนี้

1. แตะต�าแหน่งทีค่ณุตอ้งการพมิพเ์พือ่เปิดแป้นพมิพ์
2. เลือ่นนิว้ชา้ๆ ผา่นตวัอกัษรของค�าทีค่ณุตอ้งการป้อน
3. ปลอ่ยนิว้เมือ่ค�าทีค่ณุตอ้งการปรากฏในหนา้ตวัอยา่งแบบลอย หรอือยู่

ตรงกลางแถบค�าแนะน�า หากตอ้งการเลอืกค�าอืน่ในแถบค�าแนะน�า ให ้
แตะค�าๆ นัน้

หากค�าทีต่อ้งการไมแ่สดงขณะทีใ่ชก้ารป้อนขอ้มลูดว้ยทา่ทาง คณุสามารถ
พมิพด์ว้ยตนเองได ้หากคณุท�าทา่ทางส�าหรับค�าหนึง่ๆ และตอ้งการ
เปลีย่นแปลงค�าดังกลา่ว ใหแ้ตะค�าเพือ่ดตูวัเลอืกอืน่ๆ ในแถบค�าแนะน�า

การตัง้คา่
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เคล็ดลบั: หากมตีวัอกัษรทีค่ณุตอ้งการเนน้ ตวัอยา่งเชน่ หากแป้น
พมิพแ์สดงค�าทีค่ลา้ยกนัแทนทีจ่ะเป็นค�าทีค่ณุตอ้งการ ใหห้ยดุอยูท่ี่
ต�าแหน่งนัน้นานขึน้อกีเล็กนอ้ยกอ่นทีจ่ะไปยังตวัอกัษรถดัไป

ใชก้ำรป้อนขอ้มลูดว้ยทำ่ทำงโดยไมต่อ้งใช ้Space Bar

เมือ่ใชก้ารป้อนขอ้มลูดว้ยทา่ทาง คณุจะไมจ่�าเป็นตอ้งใช ้Space Bar เพยีง
แคเ่ลือ่นนิว้ผา่นตวัอกัษรทีค่ณุตอ้งการป้อน แลว้ยกนิว้ขึน้เพือ่เริม่ค�าถดัไป

หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่การป้อนขอ้มลูดว้ยทา่ทาง ให ้
ไปที ่กำรต ัง้คำ่ > ภำษำและกำรป้อนขอ้มลู > แป้น
พมิพแ์ละวธิกีำรป้อนขอ้มลู > แป้นพมิพแ์อนดรอยด ์
จากนัน้แตะกำรต ัง้คำ่ และดใูตก้ำรป้อนขอ้มลูดว้ยทำ่ทำง

พจนำนกุรมแป้นพมิพ์

เมือ่ตอ้งการจัดการพจนานุกรมแป้นพมิพ ์ใหไ้ปที ่กำรต ัง้คำ่ > สว่นตวั > 
ภำษำและกำรป้อนขอ้มลู

พจนำนกุรมสว่นตวั

คณุสามารถเพิม่ค�าของคณุเองลงในพจนานุกรมสว่นตวัเพือ่ใหอ้ปุกรณจ์ดจ�า
ค�าเหลา่นัน้ได ้หากตอ้งการเพิม่ค�าหรอืวล ีรวมถงึทางลดั (ไมบ่ังคบั) ใหแ้ตะ
ไอคอน "การตัง้คา่" ขา้งแป้นพมิพท์ีค่ณุก�าลังใช ้จากนัน้ใหแ้ตะพจนำนกุรม
สว่นตวัและภาษาของพจนานุกรมทีต่อ้งการแกไ้ข แลว้แตะไอคอน "เพิม่"

พจนำนกุรมสว่นเสรมิ

1. แตะ  ไอคอน "การตัง้คา่" ขา้งแป้นพมิพข์อง Google หรอืแป้น
พมิพใ์ดกต็ามทีค่ณุก�าลังใชง้านอยู่

การตัง้คา่
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2. แตะพจนำนกุรมสว่นเสรมิ
คณุจะเห็นพจนานุกรมส�าหรับภาษาอืน่ๆ ทีค่ณุสามารถดาวนโ์หลดลงใน
อปุกรณ์

3. แตะพจนานุกรมทีต่อ้งการ แลว้แตะตดิต ัง้

พมิพด์ว้ยกำรพดู

คณุสามารถพดูเพือ่ป้อนขอ้ความในเกอืบทกุทีท่ีค่ณุสามารถป้อนขอ้ความ
ดว้ยแป้นพมิพบ์นหนา้จอ

1. แตะชอ่งขอ้ความ หรอืต�าแหน่งในขอ้ความทีค่ณุไดป้้อนลงในชอ่ง
ขอ้ความแลว้

2. แตะ  แป้นไมโครโฟนบนแป้นพมิพบ์นหนา้จอ
3. เมือ่คณุเห็นรูปไมโครโฟน ใหพ้ดูสิง่ทีค่ณุตอ้งการพมิพ์

เฉพาะภาษาอังกฤษ คณุยังสามารถพดูวา่ “จลุภาค” “มหพัภาค” 
“เครือ่งหมายค�าถาม” “เครือ่งหมายตกใจ” หรอื “อศัเจรยี”์ เพือ่ป้อน
เครือ่งหมายวรรคตอน

เมือ่คณุหยดุพดู บรกิารจดจ�าเสยีงจะถอดเสยีงสิง่ทีค่ณุพดูไปและป้อนลงใน
ชอ่งขอ้ความโดยขดีเสน้ใตไ้ว ้คณุสามารถแตะแป้นลบ เพือ่ลบขอ้ความทีข่ดี
เสน้ใตไ้ด ้หากคณุเริม่พมิพห์รอืป้อนขอ้ความเพิม่ดว้ยการพดู เสน้ใตจ้ะหาย
ไป

เพือ่ปรับปรงุการประมวลผลการป้อนขอ้มลูดว้ยเสยีงของคณุ Google อาจ
บนัทกึเสยีงของพืน้หลังโดยรอบเป็นเวลาสองถงึสามวนิาทลีงในหน่วยความ
จ�าชั่วคราวไดต้ลอดเวลา การบนัทกึนีจ้ะอยูใ่นอปุกรณแ์คช่ั่วขณะเดยีวเทา่นัน้
และไมม่กีารสง่ไปยัง Google

หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่การพดู ใหไ้ปที ่กำรต ัง้คำ่ > 
สว่นตวั > ภำษำและกำรป้อนขอ้มลู

การตัง้คา่
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4

ลองใชแ้อป

แอปท ัง้หมด
หากตอ้งการดแูอปทัง้หมด ใหแ้ตะแอปทัง้หมดในถาด
รายการโปรดในหนา้จอหลกั

จากนัน้คณุจะเห็นแอปทัง้หมดของคณุ รวมทัง้แอปที่
ดาวนโ์หลดจาก Google Play ดว้ย คณุสามารถยา้ยไอคอน
แอปไปยังหนา้จอหลกัใดกไ็ด ้

จากแอปทัง้หมด คณุสามารถท�าสิง่ตอ่ไปนี้

• ยำ้ยไปมำระหวำ่งหนำ้จอ กวาดนิว้ไปทางซา้ยหรอืขวา
• เปิดแอป แตะไอคอนแอป
• วำงไอคอนแอปไวบ้นหนำ้จอหลกั แตะไอคอนแอปคา้งไว ้เลือ่นนิว้ 

แลว้ยกนิว้ขึน้เพือ่วางไอคอน
• เรยีกดวูดิเจ็ต แตะแท็บวดิเจ็ตทีด่า้นบนของหนา้จอแอปทัง้หมดหนา้จอ

ใดกไ็ด ้
• รบัแอปเพิม่ แตะไอคอน Play สโตรใ์นรายการไอคอนแอปหรอืไอคอน 

"เลอืกซือ้" ทีด่า้นบนขวา

หากตอ้งการลบไอคอนแอปจากหนา้จอหลกัโดยไมต่อ้งลบแอปออกจาก
อปุกรณอ์ยา่งถาวร ใหแ้ตะแอปคา้งไว ้เลือ่นนิว้ไปทางดา้นบนของหนา้จอ 
แลว้วางแอปลงบน  ไอคอน "ลบ"

แอปทัง้หมด
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หากตอ้งการดขูอ้มลูเกีย่วกบัแอปจากหนา้จอแอปทัง้หมด ใหแ้ตะแอปคา้งไว ้
เลือ่นนิว้ไปทางดา้นบนของหนา้จอ และวางแอปลงบน  ไอคอน  
"ขอ้มลูแอป"

เคล็ดลบั: บางแอปสามารถท�าอนัตรายทัง้กบัคณุหรอือปุกรณข์อง
คณุได ้แตค่ณุไมจ่�าเป็นตอ้งซือ้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสส�าหรับ Nexus 
หรอือปุกรณร์ุ่น Google Play Google สามารถยนืยนัแอปเพือ่ชว่ย
ป้องกนัไมใ่หม้กีารตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย

หากตอ้งการควบคมุการยนืยนัแอป ใหไ้ปที ่กำรต ัง้คำ่ Google > 
ยนืยนัแอป ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่ป้องกนัจากแอปที่
เป็นอนัตราย

Google Play
Google Play จะน�าภาพยนตร ์รายการทวี ีหนังสอื เพลง 
นติยสาร แอป และอืน่ๆ ทัง้หมดทีค่ณุชืน่ชอบมารวมกนัไว ้
ในทีเ่ดยีว เพือ่ใหค้ณุสามารถเขา้ถงึไดจ้ากอปุกรณท์กุเครือ่ง 
หากตอ้งการเปิดแอป Google Play สโตร ์ใหแ้ตะไอคอน 
Play สโตร ์

หากคณุเคยซือ้เนือ้หาใน Google Play มากอ่น คณุจะสามารถเขา้ถงึเนือ้หา
นีบ้นอปุกรณแ์อนดรอยดเ์ครือ่งใดกไ็ดโ้ดยอตัโนมตั ิเพยีงลงชือ่เขา้ใชโ้ดยใช ้
บญัชเีดยีวกบัทีค่ณุใชใ้นการซือ้เนือ้หานัน้ วธิกีารตรวจสอบ

1. เปิดแอป Play สโตร์
2. แตะ  ไอคอน "ลิน้ชกั" ทีม่มุบนซา้ย

จากทีน่ี ่คณุสามารถดบูญัชปัีจจบุนัหรอืสลบัไปยังบญัชอีืน่ ดแูอปทีค่ณุซือ้ 
ตรวจสอบรายการสนิคา้ทีต่อ้งการ และอืน่ๆ

Play สโตร์

http://support.google.com/nexus/go/verify
http://support.google.com/nexus/go/verify
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หากตอ้งการตัง้คา่ ใหล้า้งประวตักิารคน้หา แลว้เปิดการควบคมุผูใ้ชโ้ดยไป
ที ่เมน ู> กำรต ัง้คำ่ ตวัอยา่งเชน่ หากตอ้งการกรองแอปแอนดรอยดต์าม
ระดบัวฒุภิาวะหรอืก�าหนดใหใ้ส ่PIN กอ่นทีจ่ะซือ้แอป ใหแ้ตะ กำรกรอง
เนือ้หำ หรอื รหสัผำ่น

หากตอ้งการหาเนือ้หาของคณุ ใหเ้ปิดแอป Google Play จาก  หนา้จอ
แอปทัง้หมด

กำรสนบัสนนุของ Google Play

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Google Play รวมถงึตวัเลอืกการสนับสนุน
ทางโทรศพัทแ์ละอเีมล โปรดไปที ่support.google.com/googleplay

โทรศพัท์
เมือ่ใช ้Nexus หรอืโทรศพัทร์ุ่น Google Play คณุสามารถ
โทรออกจากแอป Phone แอป People หรอืแอปหรอื 
วดิเจ็ตอืน่ๆ ทีแ่สดงขอ้มลูทีอ่ยูต่ดิตอ่ เมือ่ใดกต็ามทีค่ณุเห็น
หมายเลขโทรศพัท ์โดยปกตแิลว้ คณุสามารถแตะหมายเลข
นัน้เพือ่โทรออก

วธิกีารโทรหาผูต้ดิตอ่รายใดรายหนึง่ของคณุ

1. แตะไอคอน "โทรศพัท"์ บนหนา้จอหลกัหรอืหนา้จอแอปทัง้หมด
2. หากตอ้งการเลอืกผูท้ีจ่ะโทรหา ใหเ้ลือ่นดหูรอืคน้หา 

ถา้แป้นตวัเลขแสดงอยูบ่นหนา้จอ ใหแ้ตะปุ่ ม "กลบั" เพือ่เลือ่นลงมา
3. หากตอ้งการโทรออก ใหแ้ตะชือ่ผูต้ดิตอ่

หากตอ้งการดสูายลา่สดุ ใหแ้ตะไอคอน "ประวตักิารโทร"   ทีด่า้นลา่ง
ของหนา้จอ หากตอ้งการใชแ้ป้นตวัเลข ใหแ้ตะ  ไอคอนแป้นตวัเลข 

โทรศพัท์

http://support.google.com/googleplay
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เคล็ดลบั: เฉพาะ Nexus 4 และ Nexus 5 หมายเลขผูโ้ทรของ 
Google จะระบหุมายเลขโทรเขา้และโทรออก รวมถงึผูโ้ทรทีไ่มไ่ด ้
บนัทกึไวใ้นทีอ่ยูต่ดิตอ่ในแอป People

ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่ใชโ้ทรศพัทข์องคณุ

Gmail
ใชแ้อป Gmail เพือ่อา่นและเขยีนอเีมลจากอปุกรณเ์คลือ่นที่
ใดๆ หากตอ้งการเปิด ใหแ้ตะไอคอน Gmail บนหนา้จอหลกั
หรอืหนา้จอแอปทัง้หมด 

Gmail ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแคบ่รกิารเกีย่วกบัอเีมล คณุสามารถใชบ้ญัช ีGmail 
ของคณุลงชือ่เขา้ใชแ้อปและบรกิารทัง้หมดของ Google รวมถงึสิง่ตอ่ไปนี้
และอืน่ๆ อกีมากมาย

• Google Now ทีน่�าขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการมาใหใ้นเวลาทีเ่หมาะสม
• ปฏทินิ
• People เพือ่ตดิตามผูต้ดิตอ่ของคณุ
• Google ไดรฟ์ เพือ่การท�างานกบัเอกสาร

ในขณะทีค่ณุก�าลังอา่นขอ้ความ ใหด้�าเนนิการดังนี้

• แตะไอคอนและเมนูทีด่า้นบนของหนา้จอเพือ่เกบ็ ลบ ตดิป้ายก�ากบั หรอื
ด�าเนนิการอืน่ๆ กบัขอ้ความนัน้ได ้

• กวาดนิว้ไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่อา่นการสนทนากอ่นหนา้หรอืถดัไป

จดัระเบยีบกำรสนทนำของคณุ โดยจากกลอ่งจดหมาย ใหแ้ตะการ
สนทนาหนึง่คา้งไวเ้พือ่เลอืก จากนัน้ ใชไ้อคอนและเมนูทีด่า้นบนของหนา้จอ
ในการจัดการขอ้ความทีเ่ลอืกไว ้

Gmail

http://support.google.com/nexus/go/phone
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หำกตอ้งกำรเปลีย่นกำรต ัง้คำ่ ใหเ้พิม่บญัชหีรอืขอความชว่ยเหลอืโดย
แตะไอคอนหรอืปุ่ มเมนู

ไมว่า่คณุจะอยูท่ีใ่ดใน Gmail คณุกส็ามารถกลบัมาทีก่ลอ่งจดหมายไดโ้ดย
แตะ  ไอคอน Gmail ทีด่า้นบนของหนา้จอ 

จากกลอ่งจดหมาย ใหแ้ตะไอคอนเดยีวกนันีเ้พือ่เปิดลิน้ชกัซึง่จะแสดงบญัชทีี่
มอียู ่ป้ายก�ากบั และอืน่ๆ

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่ความชว่ยเหลอืของ Gmail

เคล็ดลบั: หากคณุใช ้Microsoft Exchange คณุตอ้งตัง้คา่   
แอปอเีมล ซึง่สามารถใชง้านไดจ้ากหนา้จอ  แอปทัง้หมด

กลอ้งถำ่ยรปู
แอปกลอ้งชว่ยใหค้ณุสามารถถา่ยภาพ ภาพพาโนรามา วดิโีอ 
และโฟโตสเฟียร ์360 องศาทีน่่าประทบัใจ ซึง่รวมถงึสิง่ทีอ่ยู่
ดา้นบนและดา้นลา่งตวัคณุ 

วธิกีารเปิดกลอ้ง

• จากหนา้จอล็อก ใหก้วาดนิว้จากดา้นขวาไปทางซา้ย
• จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะไอคอน "กลอ้ง"

ครัง้แรกทีค่ณุเปิดกลอ้ง ระบบอาจถามคณุวา่ตอ้งการใหร้ะบบจ�าสถานทีใ่น
รูปภาพไหม ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถระบสุถานทีใ่นรูปภาพทีต่อ้งการดว้ย 
Google แผนทีไ่ด ้เป็นตน้

กลอ้งถา่ยรูป

http://support.google.com/nexus/?p=7_gmail
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ชตัเตอรแ์ละการควบคมุอืน่ๆ จะแสดงอยูเ่หนอืกรอบภาพทีด่า้นลา่งของหนา้
จอ

ไอคอน "กลอ้ง" จะแสดงถงึโหมดกลอ้ง หากตอ้งการถา่ยภาพในโหมดนี ้ให ้
ด�าเนนิการดังนี้

1. จัดองคป์ระกอบตา่งๆ ใหอ้ยูใ่นกรอบภาพและดกูรอบโฟกสั

หากตอ้งการโฟกสัทีจ่ดุอืน่ในภาพ ใหแ้ตะต�าแหน่งทีต่อ้งการ
2. เมือ่กรอบโฟกสัเปลีย่นส ีใหแ้ตะชตัเตอร์
3. หากตอ้งการดภูาพทีค่ณุเพิง่ถา่ย ใหก้วาดนิว้จากดา้นขวาไปทางซา้ย 

กวาดนิว้ไปเรือ่ยๆ เพือ่ดภูาพอืน่ๆ ในแกลเลอรี

หากตอ้งการเปลีย่นเป็นโหมดอืน่ ใหแ้ตะไอคอน "โหมด"

วดิโีอแบบสตรมี
เมือ่ตอ้งการเริม่ถา่ยวดิโีอ ใหแ้ตะปุ่ มชตัเตอรส์แีดง แตะปุ่ มดัง
กลา่วอกีครัง้เพือ่หยดุ

พำโนรำมำ
หากตอ้งการถา่ยภาพพาโนรามา ใหแ้ตะปุ่ มชตัเตอรส์นี�้าเงนิ 
คอ่ยๆ แพนกลอ้งผา่นสิง่ทีจ่ะถา่ย แลว้แตะปุ่ มดังกลา่วอกีครัง้
เพือ่หยดุ
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โฟโตสเฟียร์
หากตอ้งการถา่ยภาพ 360 องศาหรอืภาพในมมุกวา้ง ใหเ้ลือ่น
หรอืเอยีงจนวงกลมทีอ่ยูต่รงกลางของหนา้จอเลือ่นไปยังจดุสี
ขาว และท�าการบนัทกึสว่นนัน้ของภาพ เลือ่นวงกลมไปยังจดุสี
ขาวตอ่ไปเรือ่ยๆ จนกวา่จะด�าเนนิการเสร็จสิน้ เมือ่เรยีบรอ้ยแลว้
ใหแ้ตะปุ่ มชตัเตอร์

หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่กลอ้ง เชน่ แฟลช การเปิดรับแสง และอืน่ๆ ให ้
แตะวงกลมทางดา้นขวาของชตัเตอร์

เคล็ดลบัส�ำหรบั NEXUS 5: HDR+ Nexus 5 จะถา่ยภาพเป็น
จ�านวนมากอยา่งรวดเร็วโดยอตัโนมตัแิละรวมภาพเขา้ดว้ยกนัเพือ่ให ้
ภาพทีด่ทีีส่ดุหนึง่ภาพ ภาพในเวลากลางวนัจะดมูชีวีติชวีาดว้ยแสง
เงาทีช่ดัเจน สว่นภาพในเวลากลางคนืจะดคูมชดัมสีญัญาณรบกวน
นอ้ยลง 

เมือ่ตอ้งการเปิด HDR+ ใหแ้ตะวงกลมทีอ่ยูด่า้นขวาของชตัเตอร ์
แลว้แตะ HDR+

ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่ความชว่ยเหลอืเกีย่วกบั 
กลอ้งและแกลเลอรี

แกลเลอรี
แอปแกลเลอรจีะชว่ยใหค้ณุเรยีกดรููปภาพและวดิโีอทีค่ณุ
ถา่ยดว้ยกลอ้งไดอ้ยา่งงา่ยดาย นอกจากนีย้ังแสดงภาพหนา้
จอ, G+ ทีซ่งิค ์หรอือลับัม้ใน Picasa และการส�ารองขอ้มลู
อตัโนมตัจิากอปุกรณอ์ืน่ๆแกลเลอรี

http://support.google.com/nexus/?p=7_camera
http://support.google.com/nexus/?p=7_camera
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วธิกีารเปิดแกลเลอรจีาก

• แอปกลอ้ง กวาดนิว้จากดา้นขวาไปทางซา้ย
• หนา้จอหลกั แตะไอคอน "แกลเลอร"ี

หากตอ้งการไปทีร่ะดบับนสดุของแอปแกลเลอร ีใหแ้ตะไอคอนทีม่มุบนซา้ย 
จากนัน้เปิดเมนูแบบเลือ่นลงเพือ่ดหูมวดหมูท่ีม่อียู่

ในแตล่ะหมวดหมู ่คณุสามารถเรยีกดกูลุม่ของภาพ ครอบตดั แกไ้ข และตดิ
แท็ก สรา้งภาพสไลด ์ท�าใหส้ามารถใชง้านรูปภาพหรอืวดิโีอแบบออฟไลน์
ได ้และแชรก์บัเพือ่น 

ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่ความชว่ยเหลอืเกีย่วกบั 
กลอ้งและแกลเลอรี

รปูภำพ
แอปรูปภาพจะชว่ยใหค้ณุสามารถเขา้ถงึรูปภาพและวดิโีอ
ทัง้หมดของคณุทีเ่ชือ่มโยงกบับญัช ีGoogle ซึง่ตัง้คา่ไวใ้น
โทรศพัทห์รอืแท็บเล็ตของคณุไดแ้บบทนัท ีหากตอ้งการเปิด 
ใหแ้ตะไอคอน "รูปภาพ" รูปภาพ

http://support.google.com/nexus/?p=7_camera
http://support.google.com/nexus/?p=7_camera
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รูปภาพจะชว่ยใหค้ณุสามารถส�ารองขอ้มลูรูปภาพและวดิโีอทัง้หมดทีค่ณุถา่ย
โดยอตัโนมตั ิรวมทัง้จัดระเบยีบและแชรก์บัเพือ่นไดอ้ยา่งงา่ยดาย นอกจาก
นีค้ณุยังสามารถเรยีกด ูคน้หา ครอบตดั แกไ้ข และแท็กรูปภาพ รวมถงึสรา้ง
อลับัม้และภาพยนตร์

หากตอ้งการส�ารวจรูปภาพและวดิโีอของคณุ ใหแ้ตะไอคอน "รูปภาพ" ทีด่า้น
บนของหนา้จอ

ลิน้ชกัรูปภาพจะชว่ยใหค้ณุสามารถท�าสิง่ตอ่ไปนี้

• สลบัไปยังหรอืจาก Google+
• จัดระเบยีบและแกไ้ขรูปภาพและวดิโีอ
• สรา้งและเรยีกดอูลับัม้
• ส�ารวจภาพเคลือ่นไหวจากโปรแกรมรูปเกอ๋ตัโนมตั ิภาพพาโนรามา หรอื

ภาพหมูท่ีร่วมเขา้ดว้ยกนั ซึง่สรา้งขึน้ส�าหรับคณุโดยอตัโนมตัิ
• เรยีกดรููปภาพของตวัเอง

ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่ความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัรูปภาพ

http://support.google.com/plus/go/photos
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แอปพลเิคชนั People
แอป People จะชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตอ่บคุคลทีค่ณุ
ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากตอ้งการเปิด ใหแ้ตะไอคอน 
People บนหนา้จอหลกัหรอืหนา้จอแอปทัง้หมด

เมือ่คณุเปิดอปุกรณเ์ป็นครัง้แรก และลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีGoogle ทีอ่ยูต่ดิตอ่
ทีม่อียูใ่นบญัชนัีน้จะไดรั้บการซงิคก์บัแอป People หลังจากนัน้ ทีอ่ยูต่ดิตอ่
ทัง้หมดของคณุจะซงิคก์บัอปุกรณอ์ืน่หรอืเว็บเบราวเ์ซอรโ์ดยอตัโนมตั ิ

นอกจากนี ้หากคณุใช ้Exchange คณุยังสามารถซงิคข์อ้มลูทีอ่ยูต่ดิตอ่กบั 
People ไดอ้กีดว้ย

ขอ้มลู People ทัง้หมดของคณุจะพรอ้มใชง้านจาก Gmail, Google Talk และ
แอปอืน่ๆ เมือ่คณุเพิม่ทีอ่ยูต่ดิตอ่จากแหลง่ทีม่าอืน่ ขอ้มลูเหลา่นีจ้ะไดรั้บการ
ซงิคโ์ดยอตัโนมตัใินทกุทีท่ีค่ณุตอ้งการใชข้อ้มลู

เมือ่คณุเปิดแอป People คณุสามารถด�าเนนิการดังนีไ้ด ้

• ดทูีอ่ยูต่ดิตอ่ รำยกำรโปรด หรอืกลุม่ท ัง้หมด เลอืกจากดา้นบนของ
หนา้จอ

• อำ่นรำยละเอยีด แตะชือ่เพือ่ดรูายละเอยีดของทีอ่ยูต่ดิตอ่หรอืกลุม่
• ดกูจิกรรมลำ่สดุ ขณะทีด่ขูอ้มลูทีอ่ยูต่ดิตอ่ ใหก้วาดนิว้ไปทางขวาเพือ่

ดกูารอปัเดตลา่สดุ
• แกไ้ขรำยละเอยีด ในขณะทีด่ทูีอ่ยูต่ดิตอ่ ใหแ้ตะไอคอนทีด่า้นบนของ

หนา้จอหรอื ไอคอนเมนู เพือ่แกไ้ขหรอืแชรร์ายละเอยีดทีอ่ยูต่ดิตอ่ ลบ
ทีอ่ยูต่ดิตอ่ และอืน่ๆ คณุยังสามารถแตะดาวทีอ่ยูข่า้งชือ่ทีอ่ยูต่ดิตอ่เพือ่
เพิม่ทีอ่ยูต่ดิตอ่นัน้ลงในรายการโปรดของคณุไดอ้กีดว้ย

• เปลีย่นกำรต ัง้คำ่ของคณุ ขณะทีก่�าลังดหูนา้จอรายการหลกั ใหแ้ตะ
เมนูเพือ่น�าเขา้หรอืสง่ออกทีอ่ยูต่ดิตอ่ เลอืกตวัเลอืกการแสดงส�าหรับกลุม่
และแท็บทัง้หมด และเพิม่หรอืแกไ้ขบญัชี

แอปพลเิคชนั 
People
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ไมว่า่คณุจะอยูท่ีใ่ดภายในแอปพลเิคชนั People คณุกส็ามารถกลบัมาที่
รายการหลกัไดเ้สมอโดยแตะ  ไอคอน People ทีด่า้นบนของหนา้จอ

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่ความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัแอปพลเิคชนั People

แฮงเอำทแ์ละ SMS
แอปแฮงเอาทช์ว่ยใหค้ณุสามารถรับและสง่ขอ้ความโตต้อบ
แบบทนัทแีละแฮงเอาทว์ดิโีอ ซึง่รวมถงึขอ้ความ SMS ได ้
หากตอ้งการเปิด ใหแ้ตะไอคอน "แฮงเอาท"์ บนหนา้จอหลกั
หรอืหนา้จอแอปทัง้หมด

หากตอ้งการเริม่แฮงเอาทห์รอืขอ้ความ SMS ใหแ้ตะ   ไอคอน "เพิม่" ที่
ดา้นบนของหนา้จอหลกัแฮงเอาท ์และเริม่พมิพช์ือ่ ทีอ่ยูอ่เีมล หรอืหมายเลข
โทรศพัท ์ชือ่และหมายเลขทีต่รงกนัจากทีอ่ยูต่ดิตอ่ของคณุจะปรากฏขณะ
ทีค่ณุพมิพ ์

สิง่ทีค่ณุจะตอ้งท�าขึน้อยูก่บัประเภทของแฮงเอาทท์ีค่ณุตอ้งการเริม่ตน้

• ขอ้ความ SMS: แตะหมายเลขโทรศพัท์
• แฮงเอาทข์อ้ความ: แตะชือ่
• แฮงเอาทว์ดิโีอ: แตะชือ่ แลว้แตะไอคอน "วดิโีอ" ทีด่า้นบนของหนา้จอ

หากตอ้งการเปลีย่นจากขอ้ความประเภทหนึง่เป็นอกีประเภทหนึง่ หรอื SMS 
เป็นหมายเลขโทรศพัทอ์ืน่ ใหแ้ตะเมนูแบบเลือ่นลงทีด่า้นบนของหนา้จอ

หากตอ้งการปรับการตัง้คา่การแจง้เตอืนและการตัง้คา่อืน่ๆ ใหแ้ตะ เมน ู> 
กำรต ัง้คำ่

ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่ความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัแฮงเอาท์

แฮงเอาท์

http://support.google.com/nexus/?p=7_people
https://support.google.com/hangouts
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ปฏทินิ
ใชแ้อปพลเิคชนัปฏทินิเพือ่ดแูละแกไ้ขก�าหนดการของคณุ 
หากตอ้งการเปิด ใหแ้ตะไอคอน "ปฏทินิ" บนหนา้จอหลกั
หรอืหนา้จอแอปทัง้หมด

เมือ่คณุตัง้คา่อปุกรณแ์อนดรอยดข์องคณุเป็นครัง้แรก คณุสามารถก�าหนดคา่
ใหใ้ชบ้ญัช ีGoogle (เชน่ Gmail) เมือ่คณุเปิดแอปปฏทินิบนโทรศพัทห์รอื
แท็บเล็ตของคณุเป็นครัง้แรก กจิกรรมทีม่อียูใ่นปฏทินิในบญัช ีGoogle บน
เว็บจะปรากฏขึน้

เมือ่คณุแกไ้ขกจิกรรม ขอ้มลูเหลา่นีจ้ะไดรั้บการซงิคโ์ดยอตัโนมตัใินทกุทีท่ี่
คณุตอ้งการขอ้มลูดังกลา่ว

หากตอ้งการเปลีย่นมมุมองปฏทินิ ใหเ้ลอืก วนั สปัดำห ์เดอืน หรอื 
ก�ำหนดกำร จากดา้นบนของหนา้จอ 

จากมมุมองใดๆ เหลา่นี ้คณุสามารถท�าสิง่ตอ่ไปนี้

• อำ่นหรอืแกไ้ขรำยละเอยีดกจิกรรม แตะกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่เพือ่
ดรูายละเอยีด

• จดักำรกจิกรรมและปฏทินิ แตะไอคอนทีด่า้นบนของหนา้จอ หรอืเมนู
เพือ่คน้หาหรอืสรา้งกจิกรรม กลบัไปทีว่นันี ้หรอืปรับการตัง้คา่

หากตอ้งการสง่อเีมลถงึทกุคนทีไ่ดรั้บเชญิใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรม คณุมทีางเลอืก 
2 อยา่งคอื

• เปิดกจิกรรมจากแอปปฏทินิเมือ่ใดกไ็ด ้แลว้แตะสง่อเีมลถงึผูเ้ขำ้รว่ม
• เมือ่ไดรั้บการแจง้เตอืนเกีย่วกบักจิกรรมกอ่นทีก่ารประชมุจะเริม่ขึน้ ให ้

ใชน้ิว้กวาดหนา้ตา่งการแจง้เตอืนลง จากนัน้กวาดนิว้โดยใชเ้พยีงนิว้เดยีว
เพือ่ขยายการแจง้เตอืนหากจ�าเป็น แลว้แตะสง่อเีมลถงึผูเ้ขำ้รว่ม

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่ความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัปฏทินิ

ปฏทินิ

http://support.google.com/nexus/?p=7_calendar


คูม่อืการเริม่ตน้ฉบบัยอ่ส�าหรับแอนดรอยด ์ การตัง้คา่ 44

5 

การตัง้คา่

แอปสว่นใหญจ่ะมกีารตัง้คา่ของตวัเอง ซึง่โดยปกตจิะสามารถตัง้คา่ไดจ้าก 
 เมน ู> กำรต ัง้คำ่ บนอปุกรณ ์Nexus หรอืจากปุ่ ม "เมนู" บนอปุกรณร์ุ่น 

Google Play บางเครือ่ง

วธิทีีเ่ร็วทีส่ดุในการปรับการตัง้คา่ระบบทีค่ณุเขา้ถงึบอ่ย เชน่ Wi-Fi หรอื
ความสวา่งกค็อืการตัง้คา่ดว่น การตัง้คา่ดว่นส�าหรับโทรศพัท ์Nexus มดีัง
ตอ่ไปนี้

เปิดการตัง้คา่
ทัง้หมด

สลบัไปทีก่ารแจง้
เตอืน

แตะการตัง้คา่ที่
ตอ้งการเพือ่เปิด
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วธิกีารเปิดการตัง้คา่ดว่น 

• บนแท็บเล็ต ใหก้วาดลงจากมมุบนขวาของหนา้จอ
• บนโทรศพัท ์ใช ้2 นิว้กวาดลงจากดา้นบนของหนา้จอ

หากตอ้งการเปิดแอปการตัง้คา่จากการตัง้คา่ดว่น ใหแ้ตะไอคอน "การตัง้คา่"

แอปการตัง้คา่จะควบคมุการตัง้คา่หลกัในแอนดรอยดท์ีเ่กีย่ว
กบัเครอืขา่ย ฮารด์แวร ์สถานที ่ความปลอดภยั ภาษา บญัช ี
และอืน่ๆ

นอกจากนีค้ณุยังสามารถเปิดแอปการตัง้คา่ไดจ้าก  แอปทัง้หมด หาก
ตอ้งการดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหนา้จอการตัง้คา่โดยสว่นใหญ ่ใหเ้ลอืก 
"ความชว่ยเหลอื" จากเมนูบนหนา้จอ

ขอ้มลูดา้นลา่งคอืการตัง้คา่ระบบหลกัๆ ทีม่อียู ่คลกิลงิกเ์พือ่ดบูทความชว่ย
เหลอืทีเ่กีย่วขอ้ง

• ระบบไรส้ำยและเครอืขำ่ย Wi-Fi, บลทูธู, การใชข้อ้มลู, Android 
Beam และการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้ง

• อปุกรณ ์เสยีง แบตเตอรี ่โหมดนอนหลบั และการตัง้คา่การแสดงผล
อืน่ๆ

• สว่นตวั สถานที ่ภาษา และตวัเลอืกการส�ารองขอ้มลู/รเีซต็
• สว่นตวั > ควำมปลอดภยั รหสัผา่นและใบรับรอง การตรวจสอบแอป 

การล็อกหนา้จอ และการเขา้รหสั
• บญัช ีการซงิคแ์ละการตัง้คา่บญัชอีืน่ๆ
• ระบบ วนัที ่เวลา การเขา้ถงึ และขอ้มลูอปุกรณ์

การตัง้คา่บางอยา่งทีม่ปีระโยชนย์ังสามารถด�าเนนิการไดจ้ากแอปการตัง้คา่ 
Google

การตัง้คา่

http://support.google.com/nexus/?p=7_networksettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_devicesettings
http://support.google.com/nexus?p=7_personalsettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_securitysettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_accountsettings
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การตัง้คา่ Google ชว่ยใหค้ณุสามารถปรับคา่ก�าหนดส�าหรับ
แอปและบรกิารตา่งๆ ของ Google ทีใ่ชโ้ดยทัว่ไป ซึง่รวมถงึ 
Google+, Location, Search และโปรแกรมจัดการอปุกรณ์
แอนดรอยดไ์ดใ้นทีเ่ดยีว

หากตอ้งการเปิดการตัง้คา่ Google ใหแ้ตะไอคอนดังกลา่วใน  แอป
ทัง้หมด

จากทีน่ี ่คณุยังสามารถท�าสิง่ตอ่ไปนีไ้ด ้

• ควบคมุการแสดงโฆษณาของ Google ตามความสนใจในแอปทีไ่มใ่ช่
ของ Google

• ดแูอปทัง้หมดทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูบญัช ีGoogle ของคณุ ซึง่รวมถงึ
ประเภทการเขา้ถงึทีแ่ตล่ะแอปไดรั้บ

การตัง้คา่
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6

การเขา้ถงึ

หากตอ้งการใชต้วัเลอืกการเขา้ถงึ ใหเ้ปิด กำรต ัง้คำ่ > ระบบ > กำรเขำ้ถงึ 

หากตอ้งการดขูอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัการตัง้คา่ตวัเลอืกเหลา่นี ้ใหไ้ปที่
การเขา้ถงึ Nexus ตวัเลอืกส�าหรับผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตา ซึง่รวมถงึ
ตวัเลอืกตอ่ไปนี้

• TalkBack คอืโปรแกรมอา่นหนา้จอจาก Google ทีไ่ดรั้บการตดิตัง้ไว ้
ลว่งหนา้ บรกิารนีจ้ะใชเ้สยีงพดูตอบรับเพือ่อธบิายเหตกุารณต์า่งๆ เชน่ 
การแจง้เตอืน และผลของการด�าเนนิการ เชน่ การเปิดแอป

• แตะเพือ่ส�ำรวจ คอืคณุลกัษณะของระบบทีท่�างานร่วมกบั TalkBack 
เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถแตะหนา้จอของอปุกรณเ์พือ่ฟังวา่นิว้ของคณุ
สมัผัสสิง่ใดอยูผ่า่นเสยีงพดูตอบรับ คณุลกัษณะนีเ้ป็นประโยชนม์าก
ส�าหรับผูท้ีม่องไมเ่ห็น

• กำรต ัง้คำ่กำรเขำ้ถงึ ชว่ยใหค้ณุสามารถปรับเปลีย่นการแสดงผล
ของอปุกรณแ์ละตวัเลอืกเสยีง เชน่ การเพิม่ขนาดขอ้ความ การเปลีย่น
ความเร็วของเสยีงพดูขอ้ความ และอืน่ ๆ 

หากคณุมองเห็นเลอืนลางและไมต่อ้งการใชค้ณุลกัษณะแตะเพือ่ส�ารวจ ให ้
ไปที ่support.google.com/android เพือ่ดเูนือ้หาความชว่ยเหลอืทีจั่ดรูป
แบบส�าหรับผูใ้ชท้ีม่สีายตาปกต ิคณุสามารถท�าใหก้ารอา่นและการน�าทางใน
เนือ้หานีง้า่ยขึน้ไดโ้ดยการเพิม่ขนาดขอ้ความ เพยีงเปิด Chrome แลว้ไปที ่
เมน ู> กำรต ัง้คำ่ > กำรเขำ้ถงึ และลากแถบเลือ่นเพือ่ปรับขนาดขอ้ความ

นอกจากนี ้คณุยังสามารถลองใชก้ารขยายดว้ยทา่ทางสมัผัส ซึง่เปิด
โอกาสใหค้ณุยอ่และขยาย รวมทัง้ขยายสิง่ทีอ่ยูใ่ตน้ิว้ของคณุชั่วคราวอกี
ดว้ย หากตอ้งการลองใชก้ารขยายดว้ยทา่ทางสมัผัส ใหไ้ปที ่กำรต ัง้คำ่ > 
กำรเขำ้ถงึ > กำรขยำยดว้ยทำ่ทำงสมัผสั 

http://support.google.com/nexus/?p=7_accessibility
http://http://support.google.com/android
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