
เทคนิคการค้นหาขัน้เทพใน Google ที่ให้ได้มาซึ่งทุกอย่างท่ีคุณต้องการ ที่คุณอยาก

ดาวน์โหลดในอนิเตอรเ์น็ต ค าแนะน า  

คุณสามารถใช้วธินีี้ในการหาดาวนโ์หลดสิ่งตา่งๆ นานาๆ ที่คุณอยากได้ 

 

วิธีท่ี 1 

พิมพ์ค าเหลา่น้ี ใน Google Search 

(1)" parent directory " /spectralab 4.3213/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -

md5 -md5sums 

(2)" parent directory " DVDRip -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -

md5sums 

(3)" parent directory "Xvid -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums 

(4)" parent directory " Gamez -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -

md5sums 

(5)" parent directory " MP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums 

(6)" parent directory " Name of Singer or album -xxx -html -htm -php -shtml -

opendivx -md5 -md5sums 

หมาย เหตุ ให้คุณเปลี่ยน ค าที่ตามหลัง parent directory เชน่ MP3 Gamez appz DVDRip 

เป็นส่ิงที่คุณอยากได้ แล้วก้อค้นหา คุณจะพบกับ ความมหัศจรรย์ใน Google 

 

 



วิธีท่ี 2 

พิมพ์ค าตอ่ไปน้ีใน Google 

?intitle:index.of? mp3 

จากน้ันแค่เพิ่มชื่อ เพลง อัลบ้ัม นักรอ้ง ลงไป เชน่ ?intitle:index.of? mp3 myfavoritesongs 

วิธีท่ี 3 

พิมพ์ค าตอ่ไปน้ีใน Google 

inurl:micr0s0f filetype:iso 

 

จากน้ัน ก้อเปลี่ยน ค าว่า micr0s0f กับค าว่า iso เป็นค าที่คุณตอ้งการ เช่น 

inurl:myc0mpany filetype:zip 

 

------------------เทคนิคอกีเล็กๆนอ้ยๆ------------------------- 

 

1.Google จะใช ้and (และ) อยู่ในประโยคเสมอ เชน่ ค้นหา harvest moon back to nature 

Google จะค้นหาแบบ harvest AND moon AND back... (พูดง่ายๆคอืคน้หาแบบแยกค า) 

 

2. การใช้ OR (หรือ) คอืการให้ Google หาข้อมูลมากขึ้นจาก ค าA และ ค าB (พูดง่ายๆ คอื

น าผลที่ได้ มารวมกันรวมกัน) วิธีใช้ พมิพ์ OR ดว้ยตัวใหญ่ระหว่างค าที่ต้องการ 

 เชน่ vacation london OR paris คอืหาท้ังใน London และ Paris 



 

3. Google จะละค าท่ัวๆไป (เชน่ the, to, of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะท าให้คน้หาชา้ลง 

แต่ถา้ค าพวกน้ันสามารถช่วยให้หาข้อมูลง่ายขึน้  

ก็ตอ้งใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดยน าไปอยู่หนา้ค าน้ัน (ตอ้งเวน้วรรคกอ่นดว้ย) เชน่ back +to 

nature หรือ final fantasy +x 

 

4. Google สามารถกันขอบเขตการคน้หาให้เล็กลงดว้ยการใช้ Advanced Search หรือ การ

คน้หา แบบพิเศษ ใน Google ภาษาไทย 

 

5. Google สามารถตัดค าพอ้งรูปไดโ้ดยใช้เครื่องหมาย - ช่วยโดยการน าไปอยู่ค าที่จะตัด 

เชน่ ค าว่า bass มี 2 ความหมายคอื เกี่ยวกับปลา 

 และดนตรีเราจะตัดท่ีมีความหมายเกี่ยวกับดนตรีออกโดยพ  ิมพ์ bass -music หมายความ

ว่า bass ที่ไม่มีค าว่า music นอกจากนีม้ันยังสามารถตัดอย่างอื่น 

ได้อีก เช่น "front mission 3" -filetype pdf หมายความว่า เรื่องเกี่ยวกับ front mission 3 แต่

ไม่แสดงไฟล์ PDF 

 

6. การค้นหาแบบท้ังวล ี(คอืการคน้หาทัง้กลุ่มค า) ให้ใช้เครื่องหมาย " " เชน่ "Breath of fire 

IV" 

 



7. Google สามารถแปลเว็บภาษา Italian, French, Spanish, German, และ Portuguese เป็น 

ภาษาอังกฤษได้ (โดยคลิ้กที่ค าวา่ "Translate this page" ดา้นข้างชื่อเว็บ) 

 

8. Google สามารถหาไฟลใ์นรูปแบบอื่นๆท่ีไม่ใช่ HTML ได้ ประเภทไฟล์ที่รองรับคอื 

 

Adobe Portable Document Format (นามสกุลของไฟล์ pdf) 

Adobe PostScript (นามสกุลของไฟล ์ps) 

Lotus 1-2-3 (นามสกุลของไฟล์ wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku) 

Lotus WordPro (นามสกุลของไฟล ์lwp) 

MacWrite (นามสกุลของไฟล ์mw) 

Microsoft Excel (นามสกุลของไฟล์ xls) 

Microsoft PowerPoint (นามสกุลของไฟล ์ppt) 

Microsoft Word (นามสกุลของไฟล ์doc) 

Microsoft Works (นามสกุลของไฟล์ wks, wps, wdb) 

Microsoft Write (นามสกุลของไฟล์ wri) 

Rich Text Format (นามสกุลของไฟล ์rtf) 

Text (นามสกุลของไฟล ์ans หรือ txt) 

 



วิธี ใช้ filetype:นามสกุลของไฟล์ เช่น "Chrono Cross" filetype:pdf หมายความว่าเอกสาร

ของ Chrono Cross ที่เป็น PDF และมันยังมีความสามารถดูไฟลเ์หลา่นัน้ในรูปแบบของ 

HTML ได้ (โดยคลิ้ก View as HTML หรือ รูปแบบ HTML ใน Google ไทย) 

 

9. Google สามารถเก็บ Cached ของเว็บท่ีจะเข้าชมไว้ได ้(โดยคลิ้กที่ Cached หรือ ถูกเก็บ

ไว้ ใน Google ภาษาไทย) ประโยชนข์องมันคือช่วยให้เราสามารถเข้าเว็บบางเว็บท ี ่อาจโดน

ลบไปแล้ว โดยขอ้มูลที่ไดเ้ป็นขอ้มูลก่อนถูกลบ (ใหม่สุดท่ีมันจะมีได้) 

 

10.Google สามารถคน้หาหน้าที่คล้ายกัน (โดยคลิ้ก Similar pages หรือ หน้าที่คล้ายกัน ใน 

Google ภาษาไทย) โดยจะค้นหาข้อมูลที่คลา้ยๆ กันให้เรา เชน่ ถ้าเราก าลังหาข้อมูลการวิจัย 

ความสามารถนี้จะช่วยให้หาข้อมูลได้มากมายในเวลาที่รว ดเร็วโดยไม่ต้องเป็น ห่วงเรื่อง 

keyword 

 

11.Google สามารถคน้หา link ทัง้หมดที่เชื่อมไปยังเว็บนัน้ได้ วธิใีช้ link:ชื่อ URL เชน่ 

link:www.google.com แต่คุณไม่สามารถใช้ความสามารถนี้รว่มกับการหาแบบอื่น ๆ ได้ 

 

12.Google สามารถคน้หาเว็บที่จ าเพาะเจาะจงได้ โดยพิมพ์ ค าที่คุณตอ้งการเจาะจง site:ชื่อ 

URL เชน่ ถา้คุณต้องการหาเว็บเกี่ยวกับการเข้า (admission) มหาวทิยาลัย Stanford ให้พิมพ์ 

admission site:www.stanford.edu 

 



13.ถ้าคุณมีเวลานอ้ย (และคิดว่าโชคดี) Google มีบรกิารการคน้หาดว่น (ชื่อบริการ I'm 

Feeling Lucky) โดยที่ Google จะน าเว็บที่อยู่ล าดับแรกของการคน้หา สง่ให้คุณเลย (link ไป

เว็บนัน้ให้เสร็จ) เชน่ คุณตอ้งการค้นหาเว็บมหาวิทยาลัย Stanford อย่างดว่นให้พมิพ์ 

Stanford แล้วกด I'm Feeling Lucky หรือ ใช่เลย! เจอแน่ๆ ใน Google ไทย 

 

14.Google สามารถหาแผนท่ีของสหรัฐอเมริกาไดโ้ดยพิมพ์ ที่อยู่ ชื่อถนน พรอ้มด้วยชื่อรัฐ 

เชน่ 165 University Ave Palo Alto CA Google จะจัดการส่งแผนท่ีคุณภาพสูงมาให้คุณ 

 

15.Google สามารถหาเบอรโ์ทร (เฉพาะอเมริกา) หรือพิมพ์เบอร์โทรแล้วหาบรษิัทได้โดย

พิมพ์ 

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 

แล้วแตว่่าคุณจะใช้แบบไหน 

 


