
เทคนิคการใช google คนหาไฟล, ทิปเล็กๆ นอยๆ 

1.Google จะใช and (และ) อยูในประโยคเสมอ เชน คนหา harvest moon back to nature Google จะคนหาแบบ 
harvest AND moon AND back... (พูดงายๆคือคนหาแบบแยกคํา) 

2. การใช OR (หรือ) คือการให Google หาขอมูลมากขึ้นจาก คําA และ คําB (พูดงายๆ คือนําผลท่ีได มารวมกันรวมกัน) 
วิธีใช พิมพ OR ดวยตัวใหญระหวางคําท่ีตองการ เชน vacation london OR paris คือหาท้ังใน London และ Paris 

3. Google จะละคําท่ัวๆไป (เชน the, to, of) และตัวอักษรเด่ียว เพราะจะทําใหคนหาชาลง แตถาคําพวกนั้นสามารถ
ชวยใหหาขอมูลงายขึ้น ก็ตองใชเครื่องหมาย + ชวยโดยนําไปอยูหนาคํานั้น (ตองเวนวรรคกอนดวย) เชน back +to 
nature หรือ final fantasy +x 

4. Google สามารถกันขอบเขตการคนหาใหเล็กลงดวยการใช Advanced Search หรือ การคนหา แบบพิเศษ ใน 
Google ภาษาไทย 

5. Google สามารถตัดคําพองรูปไดโดยใชเครื่องหมาย - ชวยโดยการนําไปอยูคําท่ีจะตัด เชน คําวา bass มี 2 
ความหมายคือ เก่ียวกับปลา และดนตรีเราจะตัดท่ีมีความหมายเก่ียวกับดนตรีออกโดยพิมพ bass -music หมายความวา 
bass ท่ีไมมีคําวา music นอกจากนี้มันยังสามารถตัดอยางอ่ืนไดอีก เชน "front mission 3" -filetype:pdf หมายความวา 
เรื่องเก่ียวกับ front mission 3 แตไมแสดงไฟล PDF 

6. การคนหาแบบท้ังวลี (คือการคนหาท้ังกลุมคํา) ใหใชเครื่องหมาย " " เชน "Breath of fire IV" 

7. Google สามารถแปลเว็บภาษา Italian, French, Spanish, German, และ Portuguese เปน ภาษาอังกฤษ
ได (โดยคล้ิกท่ีคําวา "Translate this page" ดานขางช่ือเว็บ) 

8. Google สามารถหาไฟลในรูปแบบอื่นๆท่ีไมใช HTML ได ประเภทไฟลท่ีรองรับคือ 

Adobe Portable Document Format (นามสกุลของไฟล pdf) 
Adobe PostScript (นามสกุลของไฟล ps) 
Lotus 1-2-3 (นามสกุลของไฟล wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku) 
Lotus WordPro (นามสกุลของไฟล lwp) 
MacWrite (นามสกุลของไฟล mw) 
Microsoft Excel (นามสกุลของไฟล xls) 
Microsoft PowerPoint (นามสกุลของไฟล ppt) 
Microsoft Word (นามสกุลของไฟล doc) 
Microsoft Works (นามสกุลของไฟล wks, wps, wdb) 
Microsoft Write (นามสกุลของไฟล wri) 
Rich Text Format (นามสกุลของไฟล rtf) 
Text (นามสกุลของไฟล ans หรือ txt) 

วิธีใช filetype:นามสกุลของไฟล เชน "Chrono Cross" filetype:pdf หมายความวาเอกสารของ Chrono Cross ท่ีเปน 
PDF และมันยังมีความสามารถดูไฟลเหลานั้นในรูปแบบของ HTML ได (โดยคล้ิก View as HTML หรือ รูปแบบ HTML ใน 
Google ไทย) 

9. Google สามารถเก็บ Cached ของเว็บท่ีจะเขาชมไวได (โดยคล้ิกท่ี Cached หรือ ถูกเก็บไว ใน Google 
ภาษาไทย) ประโยชนของมันคือชวยใหเราสามารถเขาเว็บบางเว็บท่ีอาจโดนลบไปแลว โดยขอมูลท่ีไดเปนขอมูลกอนถูก
ลบ (ใหมสุดท่ีมันจะมีได) 

10.Google สามารถคนหาหนาท่ีคลายกัน (โดยคล้ิก Similar pages หรือ หนาท่ีคลายกัน ใน Google ภาษาไทย) 
โดยจะคนหาขอมูลท่ีคลายๆ กันใหเรา เชน ถาเรากําลังหาขอมูลการวิจัย ความสามารถนี้จะชวยใหหาขอมูลไดมากมายใน
เวลาท่ีรวดเร็วโดยไมตองเปนหวงเรื่อง keyword 

11.Google สามารถคนหา link ท้ังหมดท่ีเชื่อมไปยังเว็บน้ันได วิธีใช link:ช่ือ URL เชน link:www.google.com แต
คุณไมสามารถใชความสามารถนี้รวมกับการหาแบบอ่ืนๆ ได 

12.Google สามารถคนหาเว็บท่ีจําเพาะเจาะจงได โดยพิมพ คําท่ีคุณตองการเจาะจง site:ช่ือ URL เชน ถาคุณ
ตองการหาเว็บเก่ียวกับการเขา (admission) มหาวิทยาลัย Stanford ใหพิมพ admission site:www.stanford.edu 



13.ถาคุณมีเวลานอย (และคิดวาโชคดี) Google มีบริการการคนหาดวน (ช่ือบริการ I'm Feeling Lucky) โดยท่ี 
Google จะนําเว็บท่ีอยูลําดับแรกของการคนหา สงใหคุณเลย (link ไปเว็บนั้นใหเสร็จ) เชน คุณตองการคนหาเว็บ
มหาวิทยาลัย Stanford อยางดวนใหพิมพ Stanford แลวกด I'm Feeling Lucky หรือ ใชเลย! เจอแนๆ ใน Google ไทย 

14.Google สามารถหาแผนท่ีของสหรัฐอเมริกาไดโดยพิมพ ท่ีอยู ชื่อถนน พรอมดวยชื่อรัฐ เชน 165 University 
Ave Palo Alto CA Google จะจัดการสงแผนท่ีคุณภาพสูงมาใหคุณ 

15.Google สามารถหาเบอรโทร (เฉพาะอเมริกา) หรือพิมพเบอรโทรแลวหาบริษัทได โดยพิมพ 
first name (or first initial), last name, city (state is optional) 
first name (or first initial), last name, state 
first name (or first initial), last name, area code 
first name (or first initial), last name, zip code 
phone number, including area code 
last name, city, state 
last name, zip code 
แลวแตวาคุณจะใชแบบไหน 

16.Google สามารถคนหา Catalog สินคาได (เขาไปท่ี )http://catalogs.google.com) 

17.Google สามารถเก็บขอมูลลักษณะการใชท่ีคุณตองการได โดยเขาไปท่ี Preferences หรือ ตัวเลือก ใน Google 
ไทย 

 


