
คูมือผูใช Dell Display Manager
ภาพรวม
Dell Display Manager (DDM) เปนแอพพลิเคช่ันบน Microsoft Windows ที่ใชเพื่อ
จัดการกับมอนิเตอรหนึ่งเคร่ืองหรือมอนิเตอรที่จัดไวเปนกลุม แอพพลิเคช่ันนี้จะอนุญาต
ใหทําการปรับแตงภาพที่แสดงบนหนาจอแบบแมนวล กําหนดการต้ังคาอัตโนมัติ จัดการ
กับการใชพลังงาน จัดการหนาตาง การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของมอนิเตอรจาก 
Dell ที่กําหนดไว เมื่อติดต้ัง Dell Display Manager จะรันเมือ่เคร่ืองเริ่มทํางาน และมีไอ
คอนอยูในถาดแสดงการแจงเตือน ขอมูลเกี่ยวกับมอนิเตอรที่เช่ือมตออยูกับเครื่องจะ
แสดงใหดูไดเมื่อเล่ือนเมาสไปยังถาดแสดงการแจงเตือน

หรือคุณอาจเรียกใช DDM โดยคลิกขวาบนพื้นหลังเดสกท็อปเพ่ือเลือก Dell 
Display Manager จากเมนูเดสกท็อป 

หมายเหตุ: Dell Display Manager ตองใชชองทาง DDC/CI ในการส่ือสาร
กับมอนิเตอรของคุณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา มีการเปดใชงาน DDC/CI 
ในเมนูดานลาง
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การใชงานไดอะล็อกการต้ังคาดวน
คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนถาดแสดงการแจงเตือนเพื่อเปดกลองไดอะ
ล็อก การตั้งคาดวน เมื่อมีมอนิเตอรจาก Dell ที่แอพพลิเคช่ันรองรับเช่ือมตออยูกับ
คอมพวิเตอรมากกวาหนึ่งเคร่ือง ก็สามารถเลือกกําหนดมอนิเตอรที่ตองการไดโดยใช
เมนู กลองไดอะล็อก การต้ังคาดวน จะอนุญาตใหคุณสามารถปรับความสวาง คอน
ทราสต ความละเอียดคมชัด เลยเอาทหนาตาง และอื่นๆ อีกมากมาย และยังชวยใหคุณ
สามารถเปดใชงานการสลับระหวางโหมดพรีเซ็ตโดยอัตโนมติั หรือเพื่อเลือกโหมดพรี
เซ็ตดวยตนเอง
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กลองไดอะล็อก การต้ังคาดวน ยังชวยใหสามารถเขาถึงอินเตอรเฟซผูใชกลองไดอะ
ล็อกการต้ังคาดวนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซ่ึงใชในการปรับฟงกช่ันพื้น
ฐาน, การปรับต้ังโหมดอัตโนมัติ และเขาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได 

หมายเหตุ: 

การตั้งคาฟงกช่ันการแสดงผลพ้ืนฐาน
คุณสามารถเลือกโหมดพรีเซ็ตดวยตัวเอง หรือคุณสามารถเลือก Auto Mode (โหมด
อัตโนมัติ) เพื่อกําหนดใชโหมดพรีเซ็ตตามแอพพลิเคช่ันที่ใชงานอยู จะปรากฎขอความ
บนหนาจอแสดง Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต) เมื่อใดก็ตามที่มีการเปล่ียนแปลง 
Brightness (ความสวาง) และ Contrast (คอนทราสต) ของมอนิเตอรที่เลือกนั้น
ยังสามารถปรับแตงไดโดยตรงจากแท็บ Basic (พื้นฐาน) อีกดวย 

คุณสมบัติ ฟงกชัน คําอธิบาย

การเขาถึง DDM 
ดวน

ปุมเรียกใชดวน
เพ่ือเรียกใช DDM 
UI

• Ctrl+Shift+D
• ใชปุม Page Up/Page Down หรือคลิก “>” เพ่ือ
พลิกเลือกใชเลยเอาท Easy Arrange (จัดเรียง
งายๆ) 

ควบคุมแตละมอนิ
เตอรในการต้ังคา
มอนิเตอรหลายจอ

• จากกลองดร็อปดาวนเพ่ือเลือกมอนิเตอร โดย
มอนิเตอรท่ีเลือกมีโลโก Dell แสดงขึ้น

• ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของ
มอนิเตอร

• ยาย DDM UI ไปยังมอนิเตอรท่ีตองการควบคุม
• กด Ctrl+Shift+D เพ่ือเปด miniUI ใตตัวช้ีเมาส
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หมายเหตุ: เมื่อมมีอนิเตอร Dell หลายเคร่ืองเชื่อมตออยู ใหเลือก "Enable 
display matrix control" (เปดใชแมทริกซการควบคุมคาการแสดงผล) เพ่ือ
ใชความสวาง, ความเขมและการต้ังคาสีลวงหนาสําหรับมอนิเตอรทั้งหมด

การกําหนดโหมดพรีเซ็ตใหกับแอพพลิเคช่ัน
แท็บ Auto Mode (โหมดอัตโนมติั) อนุญาตใหกําหนดคา Preset Mode (โหมดพรี
เซ็ต) ใหกับแอพพลิเคช่ันที่ระบุและนํามาใชโดยอัตโนมัติได เมื่อเปดใชงาน Auto 
Mode (โหมดอัตโนมัติ) Dell Display Manager จะสลับไปใช Preset Mode (โหมด
พรีเซ็ต) ที่กําหนดไวเมื่อใดก็ตามที่แอพพลิเคช่ันที่กําหนดถูกเปดใชงาน Preset 
Mode (โหมดพรีเซ็ต) ที่กําหนดไปยังแอพพลิเคช่ันที่จําเพาะอาจเปนเชนเดียวกันบน
มอนิเตอรที่เช่ือมตอไว หรืออาจแตกตางกันไปในมอนิเตอรแตละจอ
Dell Display Manager ไดถูกกําหนดคาไวสําหรับแอพพลิเคช่ันยอดนิยมมากมาย เพื่อ
เพิม่แอพพลิเคช่ันใหมลงในรายการที่กําหนด เพียงแคลากแอพพลิเคช่ันนั้นจากเดสก
ท็อป เมนูเร่ิมตนของ Windows หรือที่อื่นๆ แลววางบนรายการปจจุบัน 

หมายเหตุ: การกําหนดคา Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต)  ใหกับแบตชไฟล, 
สคริปต โหลดเดอร และไฟลที่ไมสามารถรันได เชนไฟล zip หรือไฟลที่บีบ
อัดไวไมไดรับการสนับสนุน 
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คุณยังสามารถกําหนดคาโหมดพรีเซ็ต Game (เกม) ซ่ึงจะมีการใชงานทุกคร้ังที่มีการใช
งานแอพพลิเคชัน Direct3D ในโหมดเต็มหนาจอ เพื่อปองกันแอพพลิเคช่ันจากการใช
โหมดนี้ ใหกําหนดโหมดพรีเซ็ตอื่น

การจัดเรียงหนาตางดวย จัดเรียงงายๆ
Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ) ชวยในการจัดเรียงหนาตางแอพพลิเคช่ันอยางมีประ
สิทธิภาพบนเดสกท็อป กอนอื่นคุณตองเลือกรูปแบบเลยเอาทที่กําหนดไวที่เหมาะกับ
งานของคุณกอน แลวลากหนาตางแอพพลิเคช่ันไปยังพื้นทีที่กําหนด กด ">" หรือใช
ปุม Page Up/Page Down เพื่อหาเลยเอาทเพิ่มเติม 
หากตองการสรางเลยเอาทที่กําหนดเอง ใหคลิกขวาที่รูปขนาดยอที่มีรูปสามเหล่ียม
เล็กๆ ที่มุมลางขวา จัดเรียงหมายเลขของแถวและคอลัมนในหนาตางที่เปดแลวคลิก OK 
(ตกลง) เพื่อต้ังคาการจัดเรียงที่คุณตองการ
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สําหรับ Windows 10 คุณสามารถใชเลยเอาทหนาตางที่แตกตางกันสําหรับเดสกท็อป
เสมือนจริงแตละเคร่ืองได 
ถาคุณใชคุณลักษณะ Windows snap คุณสามารถเลือก "Hold down the SHIFT 
key to enable zone positioning" (กดปุม SHIFT คางไวเพื่อเปดใชงานการ
วางตําแหนงโซน) นี่จะเปนการให Windows snap มีสําคัญกวา Easy Arrange 
(จัดเรียงงายๆ) จากนั้น คุณจะตองกดปุม Shift เพือ่ใชการจัดตําแหนงดวย Easy 
Arrange (จัดเรียงงายๆ)  

ถาคุณใชมอนิเตอรหลายเคร่ืองประกอบเปนอารเรยหรือแมทริกซ คุณสามารถใช
เลยเอาท Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ) กับมอนิเตอรทั้งหมดเปนเดสกท็อปเดียว 
เลือก "Span multiple monitors" (ขยายลงในมอนิเตอรหลายเคร่ือง) เพื่อเปด
ใชคุณลักษณะนี้ คุณจําเปนตองจัดตําแหนงมอนิเตอรใหเหมาะสมเพื่อใหทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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มีวิธีขั้นสูงอื่นๆ สําหรับการใชงานของ Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ) โปรดดูตาราง
ดานลาง

การจัดการสัญญาณเขาวิดีโอหลายจุด
แท็บ Input Manager (ตัวจัดการอินพุท) เปนวิธีที่สะดวกสําหรับคุณในการจัดการ
อินพทุวิดีโอหลายจุดซ่ึงเช่ือมตอเขากับมอนเิตอร Dell ของคุณ ซ่ึงจะชวยใหสามารถ
สลับระหวางอินพุทในขณะที่คุณใชงานคอมพิวเตอรหลายเคร่ืองไดอยางงายดาย
มีการแสดงรายการพอรตอินพุทวิดีโอทั้งหมดที่สามารถเลือกใชงานสําหรับจอภาพของ
คุณ คุณสามารถกําหนดช่ืออินพุทแตละจุดตามที่คุณตองการ โปรดบันทึกการเปล่ียน
แปลงของคุณหลังจากทําการแกไข

คุณสมบัติ ฟงกชัน คําอธิบาย

 Easy Arrange 
(จัดเรียงงายๆ) 
ท่ีมีความสามารถ
มากขึ้น

เลยเอาทท่ีกําหนด
เอง

• บันทึกและต้ังช่ือรูปแบบ Easy Arrange (จัดเรียง
งายๆ) ได 5 รูปแบบ

• กําหนดคารูปแบบ x*y

5 เลยเอาท MRU 
(ท่ี-ใช-ลาสุด) 

• กด Ctrl+Shift+Home เพ่ือเรียกวนรูปแบบ MRU 5 
รูปแบบลาสุด

การปรับขนาดพาร
ทิช่ันทันที

• กดปุม Ctrl คางไวขณะปรับขนาดเลยเอาท Easy 
Arrange (จัดเรียงงายๆ) เเพ่ือปรับขนาดและ
จํานวนของเซลลในเลยเอาท

• รูปแบบ Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ) ท่ีทําขึ้น
ใหมจะถูกบันทึกลงในตําแหนงไอคอน Easy 
Arrange (จัดเรียงงายๆ) 

• กดปุม Ctrl คางไวในขณะท่ีคลิกท่ีไอคอนเลยเอาทท่ี
แกไขแลว เพ่ือเรียกคืนเลยเอาทน้ีเปนเลยเอาทเร่ิมตน

เลยเอาท Easy 
Arrange (จัด
เรียงงายๆ) สําหรับ
โหมดแนวต้ัง

• ไอคอนโหมดแนวตั้งของ Easy Arrange (จัดเรียง
งายๆ) จะแสดงขึ้นเม่ือหมุนมอนิเตอร
คูมือผูใช Dell Display Manager | 7



คุณสามารถกําหนดปุมทางลัดเพื่อใชในการสลับเปนอินพทุรายการโปรดของคุณไดอยาง
รวดเร็ว และปุมทางลัดอื่นเพื่อใชในการสลับระหวางอินพุทสองจุดไดอยางรวดเร็ว หาก
คุณใชงานอินพุททั้งสองจุดนี้บอยครั้ง

คุณสามารถใชรายการแบบเปดลงเพือ่สลับเปนแหลงสัญญาณอินพุทใดๆ

หมายเหตุ: DDM ติดตอสื่อสารกับมอนิเตอรของคุณ แมเมื่อขณะมอนิเตอร
กําลังแสดงผลวิดีโอจากคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนอยูก็ตาม คุณสามารถติดต้ัง 
DDM บนพีซีที่คุณใชงานบอย และควบคุมการสลับอินพุทจากเครื่องนั้น คุณ
ยงัอาจสามารถติดต้ัง DDM บนพีซีเคร่ืองอ่ืนๆ ที่เชื่อมตอเขามอนิเตอรไดอีก
ดวย
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การเรียกคืนตําแหนงแอพพลิเคช่ัน
DDM สามารถชวยคุณเรียกคืนหนาตางแอพพลิเคช่ันลงในตําแหนงเมื่อคุณเช่ือมตอพีซี
ของคุณเขากับมอนิเตอรใหม คุณสามารถเขาถึงคุณลักษณะนี้ไดอยางรวดเร็วโดยคลิ
กขวาที่ไอคอน DDM ในถาดการแจงเตือน

หากคุณเลือก "Auto-restore window layout" (เรียกคืนเลยเอาทหนาตาง
อัตโนมัติ) ตําแหนงของหนาตางแอพพลิเคช่ันของคุณจะถูกติดตามและจดจําโดย DDM 
DDM จะวางหนาตางแอพพลิเคช่ันลงในตําแหนงเดิมโดยอัตโนมัติเมือ่คุณเช่ือมตอพีซี
ของคุณเขากับมอนิเตอรใหม

หากคุณตองการกลับไปใชเลยเอาทที่คุณช่ืนชอบหลังจากที่คุณยายหนาตางแอพพลิเค
ช่ันไปที่อื่นแลว กอนอื่นคุณตอง "Save current window layout" (บันทึก
เลยเอาทหนาตางปจจบัุน) และหลังจากนั้นเลือก "Restore saved window 
layout" (เรียกคืนเลยเอาทหนาตางที่บันทึกไว)
คุณอาจใชมอนิเตอรตางรุนและมีความละเอียดตางกันในการทํางานแตละวนัของคุณ และ
คุณอาจใชโครงรางหนาตางที่แตกตางออกไปได DDM จะรูจักมอนิเตอรที่คุณเช่ือมตอ
และเรียกคืนตําแหนงแอพพลิเคช่ันไดตามความเหมาะสม 
ในกรณีที่จําเปนตองเปล่ียนมอนิเตอรในการกําหนดคาแมทริกซ คุณสามารถบันทึก
เลยเอาทหนาตางกอนเปล่ียนและเรียกคืนเลยเอาทหลังจากติดต้ังมอนิเตอรใหม 

หมายเหตุ: คุณควรใหแอพพลิเคชัน่ของคุณทํางานตอไปเพ่ือใหไดรับประ
โยชนจากคุณลักษณะนี้ DDM ไมไดทําหนาที่เรียกใชแอพพลิเคชั่น
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การใชคุณสมบัติรักษาพลังงาน
แท็บ Options (ตัวเลือก) มีตัวเลือกการประหยัดพลังงาน PowerNap และชวยใหคุณ
สามารถปรับแตงปุมทางลัดคียบอรด 
ในบานหนาตางดานบน คุณสามารถเลือกต้ังคาความสวางของมอนิเตอรเปนระดับขั้นตํ่า
สุด หรือต้ังคาใหมอนิเตอรอยูในโหมดสลีป เมือ่เปดใชงานตัวรักษาหนาจอ

ปุมทางลัดอ่ืน ๆ
คุณสามารถกําหนดปุมทางลัดสําหรับการเขาถึงฟงกชัน DDM ตอไปนี้อยางรวดเร็ว:

• Program shortcut key (ปุมทางลัดโปรแกรม): เพื่อเปด กลองไดอะล็อก 
การตั้งคาดวน อยางรวดเร็ว

• Easy Arrange MRU shortcut key (ปุมทางลัด Easy Arrange MRU): 
เพื่อเรียกใชเลยเอาทหนาตาง 5 รูปแบบลาสุดที่ใชกอนหนาไดอยางรวดเร็ว

• Application window shortcut key (ปุมทางลัดหนาตางแอพพลิเคชั่น): 
เพื่อเรียกใชเมนูดวนสําหรับตัวเลือกภายใต Auto Mode (โหมดอัตโนมัติ) และ 
Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ)
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การแนบ DDM กับหนาตางท่ีใชงานอยู
สําหรับ Windows 10 คุณสามารถเพิ่มไอคอนทางลัด DDM ไปยังพื้นที่แถบเคร่ืองมือ
ของหนาตางที่ใชงานอยู หากตองการเปดใชงานคุณลักษณะนี้ ใหคลิกขวาที่ไอคอน 
DDM ในถาดการแจงเตือนแลวเลือก Attach to active window (แนบกับหนาตาง
ที่ใชงานอยู) จากเมนูที่เปดขึ้นมา

เมื่อคุณคลิกขวาท่ีไอคอนในแถบเคร่ืองมือ เมนูดวนของ DDM จะปรากฏขึ้นโดยแสดงตัว
เลือกภายใต Auto Mode (โหมดอัตโนมัติ) และ Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ) 
เพื่อใหคุณสามารถทําการปรับเปล่ียนไดอยางงายดาย
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การแกปญหา
หาก DDM ไมสามารถทํางานกับมอนเิตอรของคุณได DDM จะแสดงไอคอนดานลางใน
ถาดการแจงเตือนของคุณ

คลิกที่ไอคอน DDM จะแสดงขอความขอผิดพลาดโดยละเอียดเพิ่มเติม

โปรดทราบ DDM จะทํางานไดกับมอนิเตอรที่เปนย่ีหอ Dell เทานั้น หากคุณใชมอนิเตอร
จากผูผลิตรายอื่น DDM จะไมสนับสนุนการทํางานกับมอนิเตอรดังกลาว
หาก DDM ไมสามารถตรวจหาและ/หรือสื่อสารกับมอนิเตอร Dell ที่สามารถทํางานรวม
กันได โปรดดาํเนินการตามที่แสดงไวดานลาง เพื่อแกไขปญหา:

1. ตรวจสอบใหแนใจวา มกีารเช่ือมตอสายเคเบิลสําหรับวิดีโอเขากับมอนิเตอรและพี
ซีของคุณไวอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางย่ิง จะตองมีการเสียบขั้วตอเขาที่
ตําแหนงเปนอยางดี

2. ตรวจสอบ OSD สําหรับมอนิเตอร เพือ่ใหแนใจวา มีการเปดใชงาน DDC/CI แลว
3. ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีไดรเวอรจอแสดงผลที่ถูกตองและเวอรชันลาสุดจากผู
จําหนายการดกราฟก (Intel, AMD, NVIDIA เปนตน) ไดรเวอรจอแสดงผลมักเปน
สาเหตุให DDM ไมทํางานเสมอ

4. ถอดชุดเช่ือมตออุปกรณ หรือสายเคเบิลขยาย หรือตัวแปลงใดๆ ที่อยูระหวาง
มอนิเตอรและพอรตกราฟกออก ตัวขยายราคาถูก ฮับ หรือตัวแปลงบางรุน อาจไม
สนับสนุนการทํางานกับ DDC/CI อยางถูกตอง และอาจทําให DDM ไมทํางานได 
อัพเดตไดรเวอรสําหรับอุปกรณเหลานั้น หากมีเวอรชันลาสุดใหเลือกใชงาน

5. รีสตารทระบบของคุณ
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DDM อาจไมทํางานกับมอนิเตอรดานลาง:
• มอนิเตอรจาก Dell รุนกอนป 2013 และมอนิเตอร D ซีรีสของ Dell คุณสามารถเขา
ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตฝายสนับสนุนผลิตภัณฑจาก Dell

• มอนิเตอรสําหรับการเลนเกมที่ใชเทคโนโลยี G-sync จาก NVIDIA
• มอนิเตอรผลเสมือนและแบบไรสายจะไมสนับสนุนการทํางานกับ DDC/CI
• มอนิเตอร DP 1.2 รุนกอนหนาบางรุน อาจจําเปนตองปดใชงาน MST/DP 1.2 ที่
ใช OSD สําหรับมอนิเตอร

หากมีการเช่ือมตอพีซีของคุณเขากับอินเทอรเน็ต คุณจะไดรับขอความแจง เมื่อมแีอพพลิ
เคช่ัน DDM เวอรชันใหมใหเลือกใชงาน ขอแนะนําใหดาวนโหลดและติดต้ังแอพพลิเค
ช่ัน DDM เวอรชันลาสุด 
คุณยังอาจสามารถตรวจสอบเวอรชันใหมได โดยคลิกขวาที่ไอคอน DDM พรอมกับกด
ปุม 'shift' คางไว
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