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คํานิยม
หนังสือฉลาดเลือก ฉลาดใช Open Source Software ฉบับนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อสงเสริม
ใหเกิดการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทย เนื่องจากกระแสตอบรับซอฟตแวรใน
ปจจุบันอยูในเกณฑที่ดีมาก แตยังขาดเอกสารคูมือแนะนําการใชงานโปรแกรมที่มีคุณภาพ คณะ
ผูจัดทําโดย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย รักษาการหัวหนางานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล นายบุญเกียรติ
เจตจํานงนุช และนายนพพร มวงระยา เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค/สวทช.) ไดรวมกันศึกษาและพัฒนาหนังสือฉบับนี้ขึ้นมา จึง
หวังวา หนังสือฉบับนี้จะสนับสนุนใหมีการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทย ถือวาเปน
กาวสําคัญของการใชคอมพิวเตอรของคนไทย
คณะผูจัดทําหวังวาหนังสือนี้จะมีประโยชนตอทุกทาน ในการทํางานที่ตองใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประเทศไทยตอไป

(ทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
ผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

คํานํา
ดวยกระแสความตองการใชซอฟตแวรฟรี หรือซอฟตแวรถูกกฎหมายที่ไมตองลงทุน
มากนัก ทําใหซอฟตแวรโอเพนซอรส หรือซอฟตแวรรหัสเปด (Open Source Software)
เปนทางเลือกที่หลายคน หลายหนวยงานสนใจเปนอยางยิ่ง ดังนั้นแนวคิดการใชงานซอฟตแวรนี้
ไดปรากฏเปนรูปเปนรางที่แทจริงแลวในภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีผูสนใจดานนี้รวมกลุมกันพัฒนา
ซอฟตแวรภายใตแนวคิดนี้ ซึ่งเปนการรวมพลังความคิด ความรูความสามารถ เพื่อรวมกัน
สรางสรรคผลงานดานซอฟตแวร จนกระทั่งวันนี้ผลผลิตแหงภูมิปญญา ไดกอใหเกิดซอฟตแวรขึ้น
จํานวนมากมาย ใหเราไดนํามาใชประโยชนกัน และยังคงเดินหนาพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ตระหนักถึงความสําคัญในการ
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Open Source Software
แนวคิดการใชงานซอฟตแวรรหัสเปด (Open Source Software) ปรากฏเปนรูปเปนราง
ที่แทจริงแลวในภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีผูสนใจดานนี้รวมกลุมกันพัฒนาซอฟตแวรภายใตแนวคิดนี้
ซึ่งเปนการรวมพลังความคิด ความรูความสามารถ เพื่อรวมกันสรางสรรคผลงานดานซอฟตแวร
จนกระทั่งวันนี้ผลผลิตแหงภูมิปญญา ไดกอใหเกิดซอฟตแวรขึ้นจํานวนมากมาย ใหเราไดนํามาใช
ประโยชนกัน และยังคงเดินหนาพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง
ซอฟตแวรรหัสเปดมีการพัฒนาตั้งแตโปรแกรมอํานวยความสะดวกขนาดเล็กๆ ไปจนถึง
ระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูง หลายตอหลายโปรแกรมไดรับการพัฒนาจนมีคุณภาพสูง
ทั้งในดานของประสิทธิภาพ และความเชื่อถือได จนไดรับความนิยมอยางสูง และมีการนําไป
ประยุกตใชงานอยางกวางขวาง
อยางไรก็ตามมีหลายทานที่อาจจะเกิดขอสงสัยในใจวา “ซอฟตแวรรหัสเปด คืออะไร
มีความหมายอยางไร ใชงานไดดีเพียงใด เหมาะสมกับการนํามาประยุกตใชงานกับงานจริงหรือไม
ลักษณะใด
“Open Source” หรือเขียนทับศัพทเปนคําไทยวา “โอเพนซอรส” คือคําที่ใชแทนคําวา
ฟรีซอฟตแวร (Free Software) หรือซอฟตแวรเสรี ที่ใหเสรีภาพการติดตั้ง การเรียกใชงาน, แกไข
ปรับปรุง และเผยแพรโปรแกรม ไมวาจะโดยการจําหนายหรือใหฟรีก็ตาม แตที่สําคัญคือตองแถม
ซอรสโคด (Source Code) ไปดวย
Open Source คือ การพัฒนาซอฟตแวรโดยวางอยูบนแนวคิดที่อาศัยความรวมมือของ
นักพัฒนาทั่วโลก เพื่อสรางซอฟตแวรที่ดีกวา และเปนสิทธิของทุกๆ คนรวมกันอยางแทจริง
Open Source คือ ซอฟตแวรที่สามารถนําไปใชงาน ศึกษา แกไข และเผยแพร (ไมวาจะ
แกไขหรือไม ไมวาจะคิดราคาหรือไม) ไดอยางเสรี ปราศจากเงื่อนไขเพิ่มเติม (เชน คิดคา License
หรือตองเซ็นสัญญาพิเศษ) โดยการพัฒนาตองเปดเผยซอรสโคด (รหัสตนฉบับ) ใหสาธารณะ
นําไปพัฒนาตอยอดได ทําใหเกิดการรวมมือกันทํางานอยางไรพรมแดนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
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ดังนั้นซอฟตแวรโอเพนซอรส และซอฟตแวรเสรี จึงมีความหมายเดียวกัน และ
ใชแทนกันได โดยการพัฒนาซอฟตแวรจะอาศัยหลักการที่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนของ License ที่
เรียกวา Open-Source License (เชน GPL, BSD) การจะเปนซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสหรือไม ดู
ไดจาก License ที่ใชวาตรงตามเกณฑขางตนหรือไม ทั้งนี้เงื่อนไขตองเปดใหศึกษาและแกไขได
อยางเสรี ผูที่ไดรับซอฟตแวรตาม License นั้นไปจะไดรับสิทธิขางตนไปทั้งหมด เชนสามารถ
นําไปลงกี่เครื่องก็ได หรือทําซ้ํากี่ชุดเพื่อการใชงานหรือขายก็ได หรือปรับปรุงแลวเผยแพรตอไปก็
ได
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ไดสงเสริมใหเกิดโครงการซอฟตแวรตนฉบับรหัสเปด (Open Source Software Project) มี
เปาหมาย เพื่อสนับสนุนการใช และการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรส ทั้งนี้ไดมีการพัฒนา
ซอฟตแวรพื้นฐาน เชน Linux ใหมีการใชภาษาไทยไดถูกตอง อีกทั้งมีบริการใหความรู และ
สนับสนุนผูสนใจในการพัฒนาและใชงานซอฟตแวรในระดับประเทศ
ซอฟตแวรโอเพนซอรสที่เนคเทคไดรวบรวมและเผยแพรนี้ สามารถดาวนโหลดไดจาก
เว็บไซต http://www.nectec.or.th/ หรือจะติดตอขอ CD โอเพนซอรสและฟรีแวรไดโดยตรงที่
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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แผนภูมิความคิดดวย FreeMind
การเรียบเรียงความคิด เปนปญหาใหญของคนหลายคน รวมถึงกลุมคนที่รวมประชุม
สัมมนา ดังนั้นการเรียบเรียงความคิดในลักษณะการแตกแขนงดวยผังภาพ จึงถูกพัฒนาและนํามา
ประยุกตใชงานกันอยางแพรหลาย เครื่องมือที่นํามาใชในการเรียบเรียงความคิดในปจจุบัน ไดแก
Mind Map (แผนภูมิความคิด)
Mind Map เปนผลงานของนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ชื่อ โทนี่ บูซาน (Tony Buzan:
www.mind-map.com) ไดรับการเผยแพรสูสาธารณะครั้งแรกทางรายการ Use Your Head ของ
สถานีโทรทัศนบีบีซี และหนังสือชื่อเดียวกันโดยสํานักพิมพบีบีซี เมื่อป 2517 คําวา Mind Map
มีการแปลเปนไทยอยูหลายคํา เชน แผนภูมิความคิด แผนผังมโนทัศน
แผนภูมิความคิดนี้ ไดถูกนํามาใชในการบันทึกความคิดตางๆ ในลักษณะภาพ วิธีการ
เขียนเริ่มตนจากเขียนคํา วลี หรือรูปภาพ (Image) ไวตรงกลางหนากระดาษ โดยเอาเปาหมายหรือ
สิ่งที่อยากจะเห็นผลสําเร็จสุดทายเปนฐานเริ่มตน จากนั้นเริ่มเขียนบันทึกความคิดเห็น (Idea) โดย
การแตกกิ่ง (braches) ออกไปรอบจุดกลาง แตละสาขาที่แตกออกไป สามารถมีกิ่งยอยลงไปอีกได
ไมจํากัด หมายความวา Ideas หนึ่งสามารถทําใหเกิด Ideas ตอเนื่องไปได และแตละกิ่งกาน
สามารถเชื่อมโยงหากันไดถาสัมพันธกัน โดยการเชื่อมโยงดวยลูกศร ซึ่งจะทําใหแผนภูมิความคิด
งายในการจดจํา
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ดังนั้นแผนภูมิความคิด จึงเปนเครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
และเรียบงายที่สุด มีรูปแบบการจดบันทึกที่สรางสรรค และมีประสิทธิภาพสามารถ “แสดงใหเห็น
ความคิด” ไดงายและชัดเจน ใชโครงสรางตามหลักธรรมชาติที่แผกระจายออกมาจากจุดศูนยกลาง
ใชเสนโยง มีเครื่องหมายสัญลักษณ และรูปภาพที่ผสมผสานรวมกันอยางเรียบงาย สอดคลองกับ
การทํางานของธรรมชาติของสมองเรา จึงทําใหผูใชสามารถเปลี่ยนวิธีการจดบันทึกที่ยืดยาวเต็มไป
ดวยอักษรอันนาเบื่อมาเปน Mind Map ใหดูมีสีสันสดใส นาจดจําและมีโครงสรางการจัดเรียง
ขอมูลที่ดี

การติดตั้งและเรียกใชงาน
ในปจจุบันมีซอฟตแวรชวยเหลือ ในการเขียน
แผนภูมิความคิดหลายตัว FreeMind เปนหนึ่งใน
ซอฟตแวรที่นาสนใจ การดาวนโหลดและติดตั้งทําได
งาย สะดวก รวดเร็ว โดยมีใหบริการดาวนโหลดใน
เว็บไซตเนคเทค
เมื่อติดตั้งโปรแกรมแลว สามารถเขาสูโปรแกรมไดโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม
FreeMind บน Desktop หรือเลือกจะเมนูคําสั่ง Start, FreeMind, FreeMind ซึ่งจะปรากฏจอภาพ
โปรแกรม ดังนี้

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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เริ่มระดมความคิด
การเริ่มตนระดมความคิด และเรียบเรียงความคิดทําไดโดยเลือกคําสั่ง File, New เพื่อ
สรางกระดาษบันทึกความคิด ปรากฏสัญลักษณประเด็นสําคัญ หรือประเด็นหลักตรงกลาง
กระดาษ เรียกวา Node สามารถดับเบิลคลิกที่ Node หรือกดปุม @ เพื่อเขาสูการแกไขขอความ

ความคิดยอยของแตละประเด็น จะแตกแขนงออกมาจากความคิดหลัก เรียกวา Child
Node ซึ่งการสราง Child Node ทําไดโดยเลื่อนเมาสไปชี้ที่ Node แลวคลิกปุมขวา เลือกคําสั่ง New
Child Node หรือกดปุม <Insert> จะปรากฏ Node ยอยตอแขนงออกไป
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ประเด็นยอยแตละประเด็นสามารถสราง Node ยอยออกไปไดดวยวิธีเดียวกับขางตน

Node แตละ Node สามารถลบทิ้งไดโดยคลิกปุมขวาของเมาสที่ Node ที่ตองการ แลว
เลือกคําสั่ง Node, Remove Node หรือกดปุม =

ปรับแตง
Node แตละ Node สามารถปรับตําแหนงไดงาย ดวยเทคนิคลากแลวปลอย (Drag &
Drop)

7
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รวมทั้งการเปลี่ยนรูปแบบของ Note และเสนเชื่อม (Edge) เชนเปลี่ยนจากเสนตรงใหเปน
เสนโคง เปลี่ยนสีพื้นของ Note โดยคลิกขวาที่ Node ใดๆ แลวเลือกคําสั่ง
• Format, Fork

แสดง Node แบบไมมีเสนขอบ

• Format, Bubble

แสดง Node แบบมีขอบ

• Format, Node Color…

เปลี่ยนสีตัวอักษร

• Format, Node Background Color…

เปลี่ยนสีพื้นของ Node

• Format, Edge Styles…

เปลี่ยนลักษณะของเสนเชื่อม

• Format, Edge Color…

เปลี่ยนสีเสนเชื่อม

• Format, Edge Width…

เปลี่ยนความหนาของเสนเชื่อม

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสัญลักษณใหกับ Node แตละ Node โดยเทคนิคเดียวกันแต
เปลี่ยนไปใชคําสั่งยอย Icon เปนตน

หรือจะใชปุมเครื่องมือ Icon ที่ปรากฏดานซายของจอภาพเพื่อเติมสัญลักษณใหกับ Node
ก็ได สําหรับการลบสัญลักษณออกจาก Note ทําไดโดยเลือก Node ที่ตองการ แลวคลิกปุม
Remove Last Icon จากแถบเครื่องมือควบคุมไอคอน
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เพื่อใหแสดง Node ไดเดนชัดขึ้น ยังสามารถเลือก Node แลวคลิกปุมขวาของเมาส เลือก
คําสั่ง Cloud รูปรางของ Node จะเปลี่ยนเปนรูปทรงกอนเมฆ ดังนี้

AutoFormat
การปรับเปลี่ยนลักษณะของ Node สามารถใชรูปแบบสําเร็จที่โปรแกรมกําหนด โดย
คลิกเลือก Node แลวกดปุมขวาของเมาส เลือกคําสั่ง Physical Style,..

ฟอนต
FreeMind กําหนดฟอนตแบบคาควบคุมระบบ (Default Font) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได
โดยเลือกเมนูคําสั่ง Tools, Preferences…เลือกหมวด Default จากนั้นปรับเปลี่ยนคา Default Fonts

โปรแกรมจะแจงใหปดระบบแลวเรียกโปรแกรมใหม คาฟอนตระบบจึงจะแสดงผล

จุดเชื่อม (Hyper Links)
Node แตละ Node สามารถทําจุดเชื่อมไดเพื่อสรางแผนภูมิความคิดแบบ Hypertext โดย
เลือกคลิก Node แลวกดปุมขวาของเมาส เลือกคําสั่ง
• Insert, Hyperlink (File Chooser)

สรางลิงกเรียกไฟลเอกสารอื่นๆ

• Insert, Hyperlink (Text field)
สรางลิงกไปยังเว็บไซต โดยจะปรากฏ
จอภาพใหปอน URL ของเว็บไซตที่ตองการลิงก

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

เชื่อม Node
Node แตละ Node สามารถสรางเสนเชื่อมความสัมพันธ ดังนี้

จากตัวอยาง จะมีเสนลูกศรเชื่อมความสัมพันธระหวาง Note รวบรวมความคิด ไปยัง
Node ตั้งประเด็นหลัก โดยการสรางเสนเชื่อม จะตองเริ่มจาก
• คลิกเลือก Node ที่ตองการสรางเสนเชื่อมความสัมพันธ (ตั้งแต 2 Node ขึ้นไป)
• กดปุมขวาของเมาส เลือกคําสั่ง Insert, Add Graphical Link
• ปรากฏเสนเชื่อม ดังนี้

• นําเมาสคลิกที่เสนเชื่อม ลากใหมีรูปรางที่เหมาะสม
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เสนเชื่อมลูกศรที่ปรากฏ สามารถปรับแตงไดโดย
• คลิกปุมขวาของเมาสที่เสนลูกศร ปรากฏเลือกทํางานดังนี้

o เลือกเมนูคําสั่ง Remove Arrow Link เพื่อลบเสนลูกศรเชื่อม Node
o เลือกเมนูคําสั่ง Arrow Link Color เพื่อปรับสีของเสนลูกศร
o เลือกลักษณะของเสนลูกศรจากภาพตัวอยาง

ไฟลแผนภูมิความคิด
แผนภูมิความคิดที่ออกแบบไวแลวสามารถบันทึกเก็บเปนไฟลดวยคําสั่ง File, Save…
ซึ่งจะไดไฟลที่มีสวนขยายเปน .mm ขอควรระวัง โปรแกรมไมอนุญาตใหใชชื่อไฟลเปนภาษาไทย
การเปดไฟลแผนภูมิความคิด ใชคําสั่ง File, Open… รวมทั้งสามารถสงออกเอกสาร
(Export) เปนไฟลฟอรแมตตางๆ ไดจากเมนูคําสั่ง File, Export …

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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นําเสนอ
การนําเสนอแผนภูมิความคิด จะตองบันทึกไฟลกอน
(Browser) ซึ่งจะปรากฏจอภาพเริ่มตนดังนี้

จากนั้นเขาสูโหมดนําเสนอ

จากนั้นคลิกเมาสในบรรทัด URL พิมพไดรฟ, โฟลเดอร และชื่อไฟลที่ตองการนําเสนอ
โดยแผนภูมิความคิดที่นําเสนอในโหมดนี้จะไมสามารถแกไขได
การนําเสนอทําไดงายและสะดวก โดยคลิกบน Node หลัก ซึ่งจะมีผลใหประเด็นยอย
หรือ Node ยอยถูกซอน หรือแสดงผลโดยอัตโนมัติ

ปดทาย FreeMind
การสรุปความคิดดวยแผนภูมิความคิด หรือผังมโนทัศน จัดเปนกรรมวิธีที่หลายๆ คน
นิยมนํามาปรับใชงาน FreeMind นับเปนเครื่องมือที่ชวยเหลือไดเปนอยางดี สามารถปรับแกไข
ไดงาย สะดวก และรวดเร็วกวาการเขียนในแผนกระดาษ
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Dia โปรแกรมออกแบบผังงาน
การออกแบบผังงานตางๆ คงหนีไมพนโปรแกรมยอดนิยม Visio แตสําหรับกลุม
ซอฟตแวร OSS โปรแกรม Dia นับเปนโปรแกรมออกแบบผังงานในระดับที่ดี (GTK-based GNU
diagramming tool) มีเครื่องมือใหเลือกใชงานหลากหลายรูปแบบ เชน Flowchat, Map เปนตน
ผังงานของ Dia สามารถนําไปใชงานไดทั้งฟอรแมต SVG, XML, EPS, CGM และ PNG

การดาวนโหลดและติดตั้ง
โปรแกรม Dia สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตเนคเทค หรือติดตั้งจาก CD
OpenSource & Freeware ระบบการติดตั้งทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว เมื่อติดตั้งแลวปรากฏเมนูเรียก
โปรแกรม คือ Start, Program, Dia, Dia หรือจะดับเบิลคลิกเลือกจากไอคอน Dia บน Desktop

จอภาพการทํางาน
เมื่อเรียกใชงานโปรแกรม Dia ปรากฏจอภาพการทํางาน 2 สวนในลักษณะลอยซอนกัน
ดังนี้
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จอภาพทํางานหลัก จะมีลักษณะเปนแผนตารางขนาดใหญ และมีสวนควบคุมเครื่องมือ
การสรางผังงาน เรียกวา Tool Panel โดยประกอบดวยสวนยอย ดังนี้

เครื่องมือ Drawing & Selection

ชุดเครื่องมือสําเร็จรูปลักษณะตางๆ

ชุดเครื่องมือเลือกสี และลักษณะเสน
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เริ่มสรางผังงาน
การสรางผังงานใหม ทําไดโดยเลือกเมนูคําสั่ง File, New และกําหนดลักษณะของ
กระดาษดวยคําสั่ง File, Page Setup… โดยมีรายการที่ใกลเคียงกับการตั้งคากระดาษใน MS Word
หรือ Openoffice.org Writer ที่คุนเคยกันดีอยูแลว

Ruler & Grid
Ruler & Grid เปนเครื่องมือชวยกําหนดตําแหนงในการสรางผังงาน โดยสามารถควบคุม
การแสดงผลแถบไมบรรทัด (Ruler) และเสนตาราง (Grid) บนพื้นที่วาดภาพ ไดจากคําสั่ง View,
Show Rulers และ View, Show Grid ตามลําดับ รวมทั้งการยอ/ขยายพื้นที่วาดภาพ เลือกคําสั่ง
View, Zoom เพื่อควบคุมมุมมองใหเหมาะสม
ระยะหางระหวางชองตารางของกริด ปรับเปลี่ยนไดโดยเลือกเมนูคําสั่ง Diagram,
Properties… เลือกบัตรรายการ Grid แลวยกเลิกรายการ Dynamic grid จากนั้นกําหนดคาที่
ตองการไดจากรายการ Spacing เชน 10 x 10 คลิกปุม Apply ยืนยันการกําหนดคา

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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โดยปกติพื้นที่วาดภาพ จะกําหนดดวยสีพื้นสีขาว สามารถปรับเปลี่ยนโดยเลือกเมนูคําสั่ง
Diagram, Properties… แลวเลือกบัตรรายการ Colors

 Background เลือกสีสําหรับพื้นที่วาดภาพ
 Grid Lines เลือกสีสําหรับเสนกริด
 Page Breaks เลือกสีสําหรับเสนแบงหนา
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การวาดผังงาน
เมื่อกําหนดลักษณะกระดาษแลว สามารถลงมือสรางผังงานที่ตองการโดยเลือกเครื่องมือ
จาก Tool Panel ซึ่งมีเครื่องมือใหเลือกใชงาน 2 ชุดไดแก ชุดมาตรฐาน และเครื่องมือสําเร็จรูป

เครื่องมือชุดมาตรฐาน

เครื่องมือสําเร็จรูป

เครื่องมือวาดกรอบสี่เหลี่ยม
การวาดกรอบสี่เหลี่ยม ใชปุมเครื่องมือ Box
เมื่อคลิกที่ปุมเครื่องมือ สามารถ
วาดกรอบสี่เหลี่ยมดวยเทคนิค Drag & Drop บนพื้นที่วาดภาพ ทั้งนี้หากกดปุม C คางไวขณะ
วาดกรอบสี่เหลี่ยม จะไดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
การปรับเปลี่ยนแกไขลักษณะของกรอบสี่เหลี่ยม ใหใชวิธีดับเบิลคลิกที่กรอบสี่เหลี่ยม
เพื่อเปด Box Properties… จากนั้นเลือกคาควบคุมกรอบสี่เหลี่ยม ดังนี้
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ความหนาของเสนขอบ
สีเสนขอบ
สีพื้นของกรอบสี่เหลี่ยม
เลือกเมื่อไมตองการใหแสดงพื้นวัตถุ (วัตถุโปรงใส)
ลักษณะของเสนขอบ
ลักษณะความมนของมุมสี่เหลี่ยม
วิธีการปรับยอ/ขยายวัตถุ

เมื่อเลือกรายการตางๆ แลวใหคลิกปุม Apply เพื่อยืนยืนการปรับเปลี่ยนคาควบคุม
สําหรับวัตถุอื่นๆ ก็ใชหลักการเดียวกัน

เครื่องมือเลือกวัตถุ
ขอความ หรือรูปภาพตางๆ ที่วางในพื้นที่วาดภาพ หรือผังงาน เรียกวาวัตถุ (Object) ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยน แกไข ยายตําแหนงและลบทิ้งไดโดยการใชเครื่องมือ Modify Object คลิก
เพื่อเลือกวัตถุ เมื่อตองการลบทิ้งก็คลิกปุม =
โดยปกติเมื่อสรางวัตถุใดๆ เรียบรอยแลว โปรแกรมจะเปลี่ยนสภาพกลับเปนโหมด
Modify Object โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้มีเทคนิคการเลือกวัตถุทุกชิ้นจากคียลัด Ca หรือจะ
เลือกวัตถุหลายๆ ชิ้นโดยคลิกเลือกวัตถุชิ้นแรกกอน จากนั้นกดปุม S คางไว จึงนําเมาสไปคลิก
เลือกวัตถุชิ้นถัดไป หรือจะเลือกวัตถุดวยเทคนิคการลากเมาสใหคลุมวัตถุก็ได
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ยอ/ขยายวัตถุ
การยอ/ขยายวัตถุ ทําไดโดยเลือกเครื่องมือ Modify Object แลวคลิกเลือกวัตถุ จะพบวา
ที่มุมหรือเสนขอบของวัตถุมีจุด Handle สีเขียว ใหเลื่อนเมาสไปชี้ที่จุด Handle จุดใดจุดหนึ่ง แลว
ใชหลักการ Drag & Drop เพื่อยอ/ขยายวัตถุ

การยอ/ขยายวัตถุ โดยคงสัดสวนใหกดปุม C คางไวดวยขณะลากเมาส

เครื่องมือพิมพขอความ
วัตถุที่วาดแตละชิ้น ไมสามารถพิมพขอความภายในวัตถุ หากตองการคําอธิบายหรือ
ขอความประกอบวัตถุ จะตองใชปุมเครื่องมือ
พิมพขอความซอนทับวัตถุที่ตองการ โดยเมื่อ
คลิกเลือกเครื่องมือแลว ใหเลื่อนเมาสไปคลิก ณ ตําแหนงที่ตองการพิมพขอความ ปรากฏจุด
Cursor เพื่อรอรับการพิมพ

ขอความที่พิมพแลวสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไดโดยดับเบิลคลิก จะปรากฏ Text
Properties ดังนี้
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การจัดตําแหนงขอความ
แบบอักษร
เลือกลักษณะตัวอักษร (ตัวปกติ, ตัวหนา, ตัวเอียง)
ขนาดตัวอักษร
สีตัวอักษร

การลบกรอบขอความ ใหคลิกเลือกแลวกดปุม = และสามารถใชเทคนิค Drag & Drop
เพื่อยายตําแหนงกรอบขอความ

จัดตําแหนงวัตถุ
จากตัวอยางกอนหนา จะพบวากรอบสี่เหลี่ยม และขอความที่พิมพซอนลงไป มีตําแหนง
ไมเหมาะสม ควรจัดตําแหนงขอความใหอยูกึ่งกลางกรอบสี่เหลี่ยม วิธีที่งายในการจัดตําแหนงวัตถุ
ตั้งแต 2 ชิ้นขึ้นไป ทําไดโดย
 จัดวัตถุทั้งสองชิ้นใหอยูใกลๆ กัน แลวเลือกวัตถุทั้งสอง
 เลือกคําสั่ง Objects, Align, Center และทําซ้ําดวยคําสั่ง Objects, Align, Middle
ขอความจะถูกจัดใหอยูกึ่งกลางกรอบสี่เหลี่ยม

สามารถใชคําสั่ง Objects, Align จัดตําแหนงวัตถุในลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมได กรณีที่
วัตถุซอนกันแลวลําดับผิดพลาด สามารถสลับตําแหนงวัตถุไดดวยคําสั่ง Objects, Send to Back
เพื่อสงวัตถุไปอยูชั้นลางสุด หรือ Objects, Bring to Front
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การจัดกลุมวัตถุ
กรอบสี่เหลี่ยม และขอความเมื่อจัดตําแหนงใหแสดงผลอยางเหมาะสมแลว อาจจะเกิด
ปญหาไดอีกเมื่อมีการยายตําแหนง ดังนั้นควรรวมกรอบสี่เหลี่ยม และขอความใหเปนวัตถุชุด
เดียวกัน โดยเลือกกรอบสี่เหลี่ยมและขอความ แลวใชคียลัด Cg หรือใชคําสั่ง Objects, Group
วัตถุทั้งสองชิ้นจะถูกรวมเปนชุดเดียวกัน สะดวกในการยายตําแหนง และปรับแกไข
จุดสังเกต จะพบวา Handle ของวัตถุที่รวมกันจะเปลี่ยนสีเปนสีน้ําเงินเขม แตวัตถุที่ไมได
รวมกลุมจะเปนสีเขียว
ถาตองการยกเลิกการรวมกลุมวัตถุ ใหเลือกวัตถุ แลวเลือกคําสั่ง Objects, Ungroup

การสําเนาวัตถุ
วิธีที่สะดวก และรวดเร็วในการสรางวัตถุที่มีขนาดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน ก็คือการทํา
สําเนาวัตถุ (Duplicate) โดยเลือกวัตถุตนฉบับ แลวกดปุม Cd

เครื่องมือวาดวงกลม
การวาดรูปวงกลม หรือวงรี สามารถใชปุมเครื่องมือ Ellipse
การปรับแตงลักษณะเดียวกับการวาดกรอบสี่เหลี่ยม

โดยมีหลักการวาด และ

เครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยม
การวาดรูปหลายเหลี่ยม จะใชปุมเครื่องมือ Polygon
เมาสไปคลิกในพื้นที่วาดภาพ จะปรากฏเปนรูปสามเหลี่ยม ดังนี้

เมื่อคลิกเลือกเครื่องมือ แลวนํา

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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สามารถขยายใหมีขนาดโตขึ้น ดวยเทคนิค Drag & Drop นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มมุม
ของวัตถุ เพื่อปรับแตงใหเปนรูปทรงหลายเหลี่ยมไดโดยเลื่อนเมาสไปชี้ที่ดานใดดานหนึ่ง แลว
คลิกปุมขวาของเมาส เลือกคําสั่ง Add Corner

เมื่อไดจุดเพิ่มขึ้นมา สามารถคลิกที่จุดเพื่อปรับเปลี่ยนรูปทรงของวัตถุ หรือจะลบออก
โดยคลิกปุมขวาของเมาสที่จุด Handle แลวเลือกคําสั่ง Delete Cornet

เครื่องมือวาดรูปทรงโคง
การวาดรูปที่มีลักษณะโคง จะใชปุมเครื่องมือ Beziergon
ปรากฏเปนวัตถุวงกลม หรือวงรี ที่มีจุดทํางานดังนี้

เมื่อคลิกที่ปุมแลววาด จะ

จุดสีเขียว จะเรียกวา Handle ใชควบคุมขนาดของวัตถุ และที่ปลายทั้งสองของเสนประ
มีจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ สีแดง เปนสวนควบคุมความโคงของวัตถุ โดยจุดทั้งสามจุดเรียกวา Segment
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การหมุนใหวัตถุมีความโคง ทําไดโดยเลื่อนเมาสไปชี้ที่จุดสีแดงจุดใดจุดหนึ่ง แลวใช
หลักการ Drag & Drop

สามารถเพิ่ม Segment ใหวัตถุไดโดยเลื่อนเมาสไปชี้ที่ดานใดดานหนึ่งของวัตถุ คลิก
ปุมขวาของเมาส เลือกคําสั่ง Add Segment

Segment ใหม

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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เครื่องมือวาดเสน
เครื่องมือวาดเสน จะมีใหเลือกใชงานหลายลักษณะ ไดแก เสนตรง , สวนโคง ,
เสนจุดเชื่อม
นับวาเปนเครื่องมือที่นาสนใจมากเครื่องมือหนึ่ง, เสนหักมุม
และเสนโคง
เมื่อคลิกเลือกปุมเครื่องมือวาดเสนตรง ใหนําเมาสไปคลิก ณ
การวาดเสนตรง
จุดเริ่มตน แลวกดปุมเมาสคางไว ลากไปถึงตําแหนงที่ตองการ แลวจึงปลอยนิ้วจากปุมของเมาส
การวาดเสนโคง
จะใชเทคนิคเดียวกับการวาดเสนตรง แตเมื่อวาดเสร็จแลวจะ
ปรากฏจุด Handle สีแดง ซึ่งเปนจุดปรับเปลี่ยนความโคงของเสน

นิยมใชวาดเสนที่มีลักษณะหักมุม โดยจะมีจุด Handle สีแดงควบคุม
เสนจุดเชื่อม
ชวงการหักมุมที่เหมาะสม

การปรับแกไขลักษณะเสนใหใชวิธีการดับเบิลคลิกที่เสนที่ตองการ แลวเลือกคาเชนสี
เสน, ความหนา และปลายเสนที่เปนลูกศรลักษณะตางๆ รวมทั้งปรับความมนของเสน
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เชน กําหนดคาความมนของมุมจากรายการ Corner radius แลวคลิกปุม OK จะปรากฏ
เสนลักษณะนี้

ควบคุมจุดเชื่อม
การวาดเสนจะนิยมใชในการเชื่อมวัตถุเขาดวยกัน
เพื่อแสดงทิศทางการสั่งงานหรือ
ทํางาน โดยสวนปลายของเสนควรอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ดังนี้

การเชื่อมที่ไมเหมาะสม

การเชื่อมที่เหมาะสม
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วิธีการควบคุมการสรางจุดเชื่อมระหวางวัตถุโดยใชเสน ทําไดโดยเปดสภาวะจุดเชื่อม
(Connection Point) โดยเลือกจากเมนูคําสั่ง View, Show Connection Points

วัตถุในโหมดไมแสดงจุดเชื่อม

วัตถุในโหมดแสดงจุดเชื่อม

จากนั้นจึงคลิกปุมวาดเสนที่ตองการ เลื่อนเมาสมาชี้ที่จุดเชื่อมของวัตถุชิ้นแรก กดปุม
เมาสคางไว ลากไปชี้ที่จุดเชื่อมของวัตถุชิ้นถัดไป จะพบวาวัตถุชิ้นที่สองจะมีกรอบสีแดงรอบๆ
เปนสัญลักษณบงชี้วาเสนเชื่อมถูกสรางโดยกําหนดตําแหนงที่เหมาะสม

วัตถุชิ้นที่สองจะมีกรอบสีแดง เมื่อ
เสนเชื่อมอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
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เครื่องมือวาดชุดสําเร็จรูป
สําหรับการวาดงานที่ลักษณะเฉพาะ เชน ผังเครือขาย, แผนที่ตางๆ Dia ไดเตรียม
ภาพสําเร็จรูปเปนชุดๆ แตละชุดเปดใชงานไดโดยคลิกปุม Special Object

ปุม Special Objects

การพลิกวัตถุ
วัตถุที่วาดดวยจากเครื่องมือชุดสําเร็จรูป
พลิกภาพ ดังนี้

เมื่อคลิกปุมขวาของเมาส

จะปรากฏคําสั่ง

 Flip Horizontal กลับภาพซาย/ขวา
 Flip Vertical กลับภาพบน/ลาง

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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เทคนิคการเลือกวัตถุ
การเลือกวัตถุ ยังสามารถใชคําสั่งจากเมนู Select เพื่อชวยในการเลือกวัตถุ โดยมีลักษณะ
การใชคําสั่งดังนี้

 เลือกวัตถุชิ้น A จากนั้นเลือกเมนู Select ปรากฏคําสั่งดังนี้
o All
วัตถุทุกชิ้นจะถูกเลือก
o None
ยกเลิกการเลือกวัตถุ
o Invert
เลือกวัตถุอื่นๆ ยกเวนวัตถุที่เลือกไวกอน (ดังนั้นวัตถุ B, C,
D, E จะถูกเลือก)
o Connected
วัตถุที่มีเชื่อมกับวัตถุที่เลือก จะถูกเลือกทั้งหมด (เสนเชื่อม
ระหวาง A กับ D และ A กับ B จะถูกเลือก)
o Transitive
วัตถุที่เชื่อมกันทั้งหมดถูกเลือก (วัตถุ E เทานั้นไมถูกเลือก
เพราะไมมีเสนเชื่อม)
o Same type
วัตถุที่มีรูปทรงเดียวกันถูกเลือก (วัตถุ A, B, C และ E ถูก
เลือก)
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นําเขารูปภาพ
นอกจากการวาดวัตถุแลวยังสามารถนํารูปภาพฟอรแมตตางๆ มาใสไวในผังงานไดโดย
คลิกเลือกเครื่องมือ Image
จากนั้นเลือกเมาสมาคลิก หรือวาดกรอบรูปภาพในผังงาน ปรากฏ
กรอบรูปภาพ ดังนี้

ดับเบิลคลิกกรอบรูปภาพ ปรากฏกรอบทํางานการนําเขารูปภาพ

เลือกรูปภาพที่ตองการนําเขา โดยคลิกปุม Browse เลือกคาควบคุมตางๆ เชน กรอบ
รูปภาพ (Draw Border) ความหนา, สีและลักษณะของเสนกรอบภาพ (Line width, color, style)
การคงสัดสวนในการยอ/ขยายภาพ (Keep aspect ratio) เมื่อคลิกปุม Ok จะปรากฏภาพที่เลือก
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ทํางานกับไฟล Dia
ผังงานที่สรางและปรับแตงเรียบรอยแลว สามารถบันทึกเพื่อใชแกไขโดยเลือกคําสั่ง
File, Save… สวนขยายเปน .dia กรณีที่ตองการสงไฟลไปใชงานกับโปรแกรมอื่นๆ ก็สามารถทํา
ไดโดยเลือกคําสั่ง File, Export… ซึ่งสามารถสงออกไดหลากหลายฟอรแมต เชน CGM, SVG,
EPS, WMF, PNG, JPG
สําหรับไฟลเอกสาร .dia ซึ่งเปนไฟลตนฉบับ สามารถเรียกนํามาแกไขไดโดยเลือกคําสั่ง
File, Open… และการสั่งพิมพผังงาน ทําไดโดยเลือกคําสั่ง File, Print diagram…

Layer
Layer จะมีประโยชนเมื่อมีการสรางผังงานที่มีชั้นงานจํานวนมาก เชน ชั้นแรกเปน Logo
ของหนวยงาน หรือชื่อหนวยงาน ทําหนาที่เปนลายน้ํา (Watermark) ซึ่งถามีการวาดชิ้นผังงานใดๆ
ซอนลงไป อาจจะควบคุมไดยาก ดังนั้นชิ้นผังงานตางๆ จึงควรวาดในชั้นงานเฉพาะ หรือเลเยอร
ชั้นที่ 2 ขึ้นไป
 สรางพื้นที่ผังงาน พิมพชื่อหนวยงาน กําหนดขนาดใหเหมาะสม หรือนําเขา
รูปภาพโลโกของหนวยงาน แลวขยายใหมีขนาดโตเหมาะสม
 เปด Layer Diagram ดวยคําสั่ง Diagram, Layers… ปรากฏหนาตางทํางานดังนี้

สรางเลเยอรใหม
ลบเลเยอร
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 คลิกปุมสรางเลเยอรใหม ปรากฏชั้นเลเยอร New Layer สามารถดับเบิลคลิกที่
ชื่อ New Layer แลวปอนชื่อเลเยอรที่ตองการ
 วาดชิ้นงานตางๆ ในชั้นเลเยอรใหม
 สามารถสรางชั้นเลเยอรตามตองการ และสามารถสลับชั้นเลเยอรโดยคลิกเลือก
ชั้นเลเยอรจากนั้นคลิกปุมสลับชั้น

ปดทาย Dia
Dia นับเปนโปรแกรมสรางผังงานที่นาสนใจ และนํามาประยุกตใชงานกับองคกรไดเปน
อยางดี มีวัตถุสําเร็จรูปหมวดตางๆ ใหเลือกใชไดหลากหลายหมวด ทานที่สนใจสามารถศึกษาและ
ฝกฝนเพื่อปรับใชงานใหเหมาะสมไดไมยากนัก

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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ตัวแปลภาษา Logo
ภาษาโลโก (Logo Language) เปนภาษาคอมพิวเตอรระดับสูงที่เหมาะสําหรับใชใน
การเรียนรู พัฒนาสติปญญา และความคิดสรางสรรค ชวยใหนักเรียนเขาใจหลักการการเขียน
โปรแกรม ผูเขียนโปรแกรมจะสามารถลองผิดลองถูก เรียนรูโดยการทดลองทํา แกไขปญหา
ที่เกิดขึ้น เกิดการเรียนรูโดยการคนพบ ทําใหมีการพัฒนาความนึกคิดอยางมีเหตุผล มีหลักการ
มีความคิดตอเนื่อง
และยังชวยเสริมสรางความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
จากการเกิดแนวคิดในการแกปญหาและพิสูจน ภาษาโลโกพัฒนาโดย Papert และคณะจาก MIT
เพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูควบคุมและสั่งการคอมพิวเตอร แทนการใหผูเรียนทํา
ตามคําสั่งที่มีผูโปรแกรมคอมพิวเตอรไว ตัวแปลภาษาโลโกที่นาสนใจคือ MSW Logo ซึ่งพัฒนาที่
มหาวิทยาลัยเบิรกเลย สหรัฐอเมริกา
โปรแกรม MSWLogo ยอมาจากไมโครซอฟตวินโดวสโลโก (Microsoft Windows
Logo) เปนโปรแกรมที่อนุญาตใหนํามาใชเพื่อการศึกษาไดโดยไมตองเสียคาใชจาย และมี
การแจกจายผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต จัดเปนตัวแปลภาษาในระบบ Interpreter

การติดตั้งโปรแกรม
MSW Logo สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตเนคเทค หรือติดตั้งจาก CD ระบบการ
ติดตั้งเปนระบบที่งาย สะดวก รวดเร็ว เมื่อติดตั้งแลวปรากฏเมนูคําสั่งเรียกใชงาน Start, Program,
Microsoft Windows Logo, Microsoft Windows Logo และมีจอภาพการทํางานดังนี้
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หนาตางโปรแกรม
หนาตางโปรแกรม ประกอบดวยจอภาพ 2 สวน ไดแก Main MSW
Logo Screen เปนจอภาพหลักที่แสดงผลการสั่งงาน มีตัวควบคุมตําแหนงรูป
สามเหลี่ยม หรือ Cursor เรียกวา “เตา: Turtle Graphics” ซึ่งเปนคําเรียกตั้งแตตัว
แปลภาษา Logo รุนแรกๆ
จอภาพที่สองเปนจอภาพสั่งงาน หรือ Commander ใชปอนคําสั่งเพื่อควบคุม Turtle ให
เลื่อนตําแหนง และทํางานตามคําสั่ง จอภาพนี้จะประกอบดวยสวนยอย 2 สวนคือ สวนปอนคําสั่ง
และสวนแสดงคําสั่งที่ปอนไปแลว เรียกวา Recall List Box

Main MSWLogo

Turtle: เตา

Recall List Box
Command Line

เริ่มตนกับ Turtle
กอนที่จะศึกษาคําสั่งของภาษาโลโกควรทําความรูจักกับการปอนคําสั่ง การแปลภาษา
ตลอดจนการแสดงผลบนจอภาพของ Turtle เพื่อสรางความคุนเคย และความเขาใจจากการปฏิบัติ
โดยจะทดลองสรางกรอบสี่เหลี่ยม

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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การสั่งงานใดๆ จะเปนการสงคําสั่งไปยัง Turtle ใหทํางาน และปฏิบัติตามคําสั่ง ดังนั้น
สามารถสังเกตผลการสั่งงานกับ Turtle บน Main Screen นั่นเอง
การสั่งงานดวยภาษาโลโก สามารถทําไดงาย โดยการพิมพคําสั่งลงในชองคําสั่งของ
จอภาพ Commander แลวกดปุม E หรือคลิกเมาสที่ปุม Execute โปรแกรมจะรับคําสั่งเขาไป
แลวตรวจสอบคําสั่งวารูจักหรือไม ถารูจักก็จะเริ่มปฏิบัติตามคําสั่ง ถาไมรูจักก็จะแสดงขอความ
บางอยางออกมา เรียกวา Error Message เชน ถาพิมพคําวา hello ซึ่งเปนคําที่โลโกไมรูจัก จะแสดง
ขอความ “I don't know how to hello”

คําสั่งสรางกรอบสี่เหลี่ยม
ตัวอยางคําสั่งสรางกรอบสี่เหลี่ยม มีแนวคิด ดังนี้
แนวคิด

คําสั่ง

ณ ตําแหนงปจจุบันของ
Turtle ให Turtle เลื่อน
ตําแหนงไป 50 หนวย ตาม
ทิศทาง

FORWARD 50

เมื่อเลื่อนตําแหนงไป 50
หนวยใหหันไปดานขวา

RIGHT 90

จากนั้นเลื่อนตําแหนงไปอีก
50 หนวย

FORWARD 50

หันทิศทางลงดานลาง

RIGHT 90

34

ฉลาดเลือกฉลาดใช Open Source Software & Freeware

แนวคิด

คําสั่ง

เลื่อนตําแหนงไปอีก 50
หนวย

FORWARD 50

หันทิศทางขึ้นบน

RIGHT 90

เลื่อนตําแหนงไปอีก 50
หนวย

FORWARD 50

จบการทํางาน
การปอนคําสั่ง ใหปอนแตละคําสั่งใน Command Line แลวสังเกตผลที่ปรากฏกับ Turtle
ใน Main Screen
นอกจากนี้โปรแกรมยังเตรียมคําสั่งยอเพื่อชวยลดเวลาในปอนคําสั่ง เชน FORWARD ก็
เปน FD หรือ RIGHT ก็ใชคําสั่งยอวา RT เปนตน

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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คําสั่งที่ควรทราบ
เอกสารนี้จะเขียนคําสั่งดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญ แตการนําไปใชงานจริง สามารถพิมพ
ดวยตัวพิมพเล็กได

คําสั่ง HOME
คําสั่ง HOME หมายถึง คําสั่งให Turtle เลื่อนมาอยู ณ จุดเริ่มตนโดยไมลบภาพเดิม

คําสั่ง PENUP/PENDOWN
คําสั่ง PENUP หรือเขียนยอเปน PU ใชสําหรับสั่งให Turtle ไมตองวาดเสน คลยๆ กับ
การยกปากกาขึ้น ในขณะที่คําสั่ง PENDOWN หรือเขียนยอเปน PD ใชสําหรับให Turtle วาดเสน
ตอได คลายๆ กับวางปากกาลงเพื่อทํางานตอ

คําสั่ง SETSCREENCOLOR
คําสั่ง SETSCREENCOLOR หรือ SETSC เปนคําสั่งกําหนดสีพื้น โดยจะใชหลักการ
ผสมสีของสีแดง เขียว ฟา โดยแตละสีจะมีคาในชวง 0 – 255 และตองปอนคาสีเปนตัวเลข 3 ชุด
ในเครื่องหมาย [ ] เชน
SETSC [0 255 0] หมายถึง กําหนดใหสีพื้นเปนสวนผสมของสีแดง 0 หนวย สีเขียว 100
หนวย และสีฟา 0 หนวย ผลลัพธคือ แสดงดวยพื้นสีเขียวเทานั้น
SETSC [10 20 30] หมายถึง กําหนดสีพื้นใหมีสวนผสมของสีแดง 10 สีเขียว 20 และสี
ฟา 30 หนวย

คําสั่ง SETPENCOLOR
คําสั่ง SET PENCOLOR หรือ SETPC เปนคําสั่งกําหนดสีเสนของ Turtle หรือสีปากกา
ในขณะ Turtle เลื่อนตําแหนง มีหลักการใชสีเชนเดียวกับคําสั่ง SETSC เชน
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SETPC [10 20 30] หมายถึง กําหนดสีของปากกาใหมีสวนผสมของสีแดง 10 สีเขียว 20
และสีฟา 30
หมายเหตุ ตรวจสอบคาสีไดจาก http://www.pitt.edu/~nisg/cis/web/cgi/rgb.html

คําสั่ง FORWARD
คําสั่ง FORWARD หรือ FD เปนคําสั่งให Turtle เลื่อนไปตามทิศทาง โดยระบุตัวเลข
หลังคําสั่งเปนหนวยการเคลื่อนที่ เชน FD 50 หมายถึงการเลื่อนตําแหนง 50 หนวย เปนตน

คําสั่ง BACK
คําสั่ง BACK หรือ BK เปนคําสั่งให Turtle ถอยหลังกลับตามจํานวนหนวยที่ระบุ เชน
BK 50

คําสั่ง RIGHT
คําสั่ง RIGHT หรือ RT เปนคําสั่งหมุนทิศทางของ Turtle ไปดานขวา โดยจะตองระบุ
ตัวเลขหนวยองศา เชน RT 90 ก็จะเปนการหันทิศทางจากเดิม 90 องศา เปนตน

คําสั่ง LEFT
คําสั่ง LEFT หรือ LT เปนคําสั่งหมุนทิศทางลักษณะเดียวกับ RIGHT โดยจะตองระบุ
ตัวเลขหนวยองศาเชนกัน

คําสั่ง CLEARSCREEN
คําสั่ง CLEARSCREEN หรือ CS เปนคําสั่งลางจอภาพ

คําสั่ง HIDETURTLE
คําสั่ง HIDETURTLE หรือ HT คือ การซอน Turtle

คําสั่ง SHOWTURTLE
คําสั่ง SHOWTURTLE หรือ ST คือ การแสดง Turtle

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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คําสั่งทําซ้ํา
จากคําสั่งวาดกรอบสี่เหลี่ยมที่ไดแนะนําไปกอนหนานี้ จะพบวามีการใชคําสั่งซ้ํากัน
ไดแก คําสั่ง FD 50 และ RT 90 จํานวน 4 ครั้ง เพื่อใหสั่งงานไดงาย สะดวกสามารถใชคําสั่ง
REPEAT มาชวยสั่งงานที่ตองทําซ้ํา โดยมีรูปแบบคําสั่งคือ
REPEAT จํานวนครั้ง [คําสั่ง-1 คําสั่ง-2 …]
ดังนั้นคําสั่งวาดกรอบสี่เหลี่ยม ก็สามารถระบุไดดังนี้
REPEAT 4 [FD 50 RT 90]
ตัวอยาง การประยุกตใชคําสั่ง Repeat ในการวาดเสนประ
REPEAT 20 [PU FD 4 PD FD 4]
หมายถึงใหยกปากกา (Penup) แลวเลื่อนไป 4 ตําแหนง จากนั้นวางปากกา แลวเลื่อนไป
4 ตําแหนง ทําเชนนี้ 20 รอบ
ตัวอยาง การสรางรูปทรงสามเหลี่ยม
REPEAT 3 [ FD 100 RT 120 ]

บันทึก/โหลดคําสั่ง
คําสั่งภาษาโลโกที่ปอนลงใน Commander สามารถบันทึกเพื่อใชแกไขในภายหลังได
โดยเลือกคําสั่ง File, Save… จะไดไฟลที่มีสวนขยายเปน .lgo และการโหลดไฟลดังกลาวมาแกไข
หรือเรียกใชงานก็ใชคําสั่ง File, Load

บันทึกภาพ
ภาพผลลัพธจากการใชคําสั่งภาษาโลโก สามารถบันทึกเก็บไดโดยเลือกคําสั่ง Bitmap,
Save… ซึ่งจะมีฟอรแมตภาพใหเลือก 2 ฟอรแมตคือ .bmp และ .gif
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ศึกษาตัวอยาง
MSWLogo ไดเตรียมตัวอยางประกอบการศึกษา โดยเรียกดูไดจากคําสั่ง Help, Demo
หรือจะเปดดูไฟลไดจากเมนูคําสั่ง File, Open… เลือกไฟลตัวอยางไดจากโฟลเดอร
C:\Program Files\Softronics\Microsoft Windows Logo\Examples

สรุปปดทาย MSWLogo
คําสั่งของภาษาโลโก แบงเปนหมวดหมูตางๆ หลายหมวดหมู แตเนื้อหาในเอกสารนี้จะ
แนะนําเฉพาะการใชงาน MSWLogo ขั้นพื้นฐาน หลักการใชคําสั่งจําเปนตองอาศัยการศึกษา
หลักการคิด และการออกแบบโปรแกรมควบคูไปดวยจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู ซึ่ง
ผูเขียนจะพยายามเขียนเปนคูมือเฉพาะอีกเลมในโอกาสตอไป

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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บริหารจัดการรูปภาพดวย IrfanView
IrfanView โปรแกรมปรับแตงแกไขภาพ แสดงภาพลักษณะคลังภาพ (Thumbnail &
Gallery) โปรแกรมหนึ่งที่คอมพิวเตอรทุกๆ เครื่องขาดเสียมิได IrfanView เปน Free Software ที่มี
ทั้งฟงกชันแสดงผล (Viewer) และแปลงภาพ (Converter) ทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ
Win9x/NT, Windows 2000, Windows XP และ Windows 2003 รองรับฟอรแมตภาพ และสื่อ
มัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ ไดแก
• ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบ เชน AIF, ANI/CUR, ASF, AU/SND,
AVI, B3D, BMP/DIB, CAM (Casio JPG), CLP, DDS, Dicom/ACR, DJVU,
ECW, EMF/WMF, EPS, FlashPix (FPX), FSH, G3, GIF, ICO/ICL/EXE/DLL…
• ไฟลเสียงและภาพยนตร ASF, AU/SND/AIF, AVI, DAT (Video CD), MID/RMI,
MOV, MP3, MPG/MPEG, WAV, WMA, WMV, MOV, QTIF, Mac PICT,
FLI/FLC

ติดตั้งโปรแกรม
ติดตั้งโปรแกรม iview397.exe ซึ่งเปนโปรแกรมหลักจากแผน CD จากนั้นติดตั้ง
โปรแกรมเสริม irfanview_plugins_397.exe เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของโปรแกรมให
สูงขึ้น ทั้งนี้สามารถดาวนโหลดรุนใหมไดจากเว็บไซต http://www.irfanview.com/

การเรียกใชงาน
การเรียกใชงาน IrfanView ดับเบิลคลิกไอคอนโปรแกรมบน Desktop หรือเลือกจากเมนู
คําสั่ง Start, Program, IrfanView, IrfanView 3.97 ปรากฏหนาตางโปรแกรม ดังนี้
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ปกติสีพื้นจอภาพโปรแกรมจะเปนสีดํา สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยเลือกคําสั่ง Options,
Properties หรือคลิกปุม แลวคลิกเลือกบัตรรายการ Viewing ปรับเปลี่ยนคาตัวเลือกจากรายการ
Main window color:

แสดงภาพ 1 ภาพตอ 1 จอ
IrfanView มีโหมดการทํางาน 2 โหมด คือ 1 ภาพตอ 1 จอ และโหมด Thumbnails
หนาตางการทํางานหลักของโปรแกรมอยูในโหมด 1 ภาพตอ 1 จอ และสามารถแสดงภาพโดย
เลือกเมนูคําสั่ง File, Open หรือคลิกปุม Open
จากนัน้ เลือกไดรฟ, โฟลเดอร และภาพที่
ตองการเปดแสดง
เปลี่ยนโหมดการแสดงขอมูลในหนาตาง Open ไดโดยคลิกเลือกจากปุม View Menu
ซึ่งมีตัวเลือกเลือกโหมด List กรณีที่ตองการแสดงเฉพาะชื่อไฟลภาพ หรือ Thumbnails เมื่อ
ตองการแสดงภาพตัวอยาง เมื่อเลือกไฟลภาพที่ตองการแลวคลิกปุม Open จะปรากฏภาพ ดังนี้
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Status Bar แสดงรายละเอียดตางๆ ของภาพ

ปุมควบคุมการทํางาน

ลบไฟล คัดลอก, ยายไฟล

เปดไฟล

บันทึกไฟล

ยอ/ขยาย

เลื่อนดูภาพ

รายละเอียด

ขอมูลไฟล

การแสดงภาพโหมด Thumbnails
การแสดงภาพโหมด Thumbnails เปนการแสดงภาพตัวอยางลักษณะภาพเล็กหลายๆ
ภาพบนจอเพื่อความรวดเร็วในการทํางานตางๆ
เปดโปรแกรม IrfanView
• เลือกคําสั่ง File, Thumbnails หรือกดคียลัด t ปรากฏจอภาพดังนี้
•

42

ฉลาดเลือกฉลาดใช Open Source Software & Freeware

•

ดับเบิลคลิกที่ภาพ เพื่อเขาสูโหมด 1 ภาพตอ 1 จอภาพ

ปรับแตงคากําหนดการแสดงผลโหมด Thumbnails
คาควบคุมสําคัญสําหรับการแสดงผลโหมด Thumbnails ปรับแกไขไดจากเมนูคําสั่ง
Options, Set thumbnail options

เลือกใหภาพมีความคมชัด
ขนาดของภาพ

กรอบของภาพ
การแสดงรายชื่อโฟลเดอร
ที่เคยเปดดูภาพ

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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การแปลงฟอรแมตภาพ (Convert)
คุณสมบัติเดนของโปรแกรม คือฟงกชันแปลงฟอรแมตของภาพ เนื่องจากการนําภาพ
ไปใชงานใหเหมาะสมกับลักษณะงาน จําเปนตองเลือกฟอรแมตภาพที่เหมาะสมดวย เชน ภาพที่
ไดจากเครื่องสแกนเนอร มักจะมีฟอรแมตเปน .bmp หรือ .tif ซึ่งไมเหมาะสมกับการแสดงผลผาน
เว็บไซต ดวยฟงกชันแปลงฟอรแมตของภาพ พรอมการกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของแตละ
ฟอรแมต เชน แปลงภาพ Bitmap (.bmp) เปนภาพสําหรับเว็บในฟอรแมต GIF (.gif)
•
•
•
•
•
•

เลือกภาพที่ตองการ และทํางานในโหมด 1 ภาพตอ 1 จอภาพ
คลิกปุม หรือเลือกคําสั่ง File, Save as…
เลือกไดรฟ, โฟลเดอร หรือเปลี่ยนชื่อไฟลภาพ
เลือกฟอรแมตที่ตองการเปลี่ยนจากรายการ Save as type:
กําหนดคาควบคุมที่เหมาะสมในแตละฟอรแมต หรือตามลักษณะการนําไปใชงาน
คลิกปุม Save เพื่อบันทึกและแปลงไฟลภาพตามฟอรแมตที่เลือก

คาควบคุมสําหรับภาพฟอรแมต JPEG
ภาพ JPEG (.jpg) เปนภาพที่นิยมใชกันอยางแพรหลายโดยเฉพาะสื่ออินเทอรเน็ต
การแปลงภาพฟอรแมตตางๆ มาเปนฟอรแมต JPEG มีตัวเลือกที่ควรทราบ ดังนี้

o Quality
คุณภาพของภาพ กรณีที่นําไปใชกับเว็บสามารถเลือก
คุณภาพที่เหมาะสม เชน 50 – 80% เปนตน แตถาเปนภาพตนฉบับควรเลือกไวที่
100% เพราะหากมีการบันทึกซ้ําก็จะเปนการลดคุณภาพของภาพไปเรื่อยๆ
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o Progressive JPEG

ตัวเลือกใหแสดงผลเปนภาพจางแลวคอยๆ ชัด สําหรับ
นําเสนอผานเว็บเบราวเซอร

o
o
o
o

Grayscale JPEG
Color submaping
EXIF data
IPTC data

ตัวเลือกบันทึกเปนภาพโทนขาวดํา
ตัวเลือกแสดงคาตัวอยางสี
ตัวเลือกใหบันทึก Metadata รูปแบบ EXIF
ตัวเลือกใหบันทึก Metadata รูปแบบ IPTC (The
International Press Telecommunications Council)

o JPEG comment

ตัวเลือกใหบันทึกคาจากฟอรแมต JPEG

คาควบคุมสําหรับภาพฟอรแมต GIF
ภาพฟอรแมต GIF เปนภาพอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใชกับการนําเสนอผานสื่ออินเทอรเน็ต
โดยจะเปนฟอรแมตที่เหมาะสําหรับภาพลายเสน ภาพขาวดํา หรือภาพที่มีสีไมมาก โดยมีตัวเลือก
คือ

o Interlaced ตัวเลือกใหแสดงผลเปนภาพจางแลวคอยๆ ชัด
o Transparent ตัวเลือกควบคุมใหสีพื้นภาพเปนสีโปรงใส โดยสามารถเลือกสีที่
ตองการแปลงใหเปนสีโปรงใสได
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นําเสนอภาพแบบ Slide Show
การนําเสนอภาพแบบ Slide show เปนฟงกชันหนึ่งที่ขาดไมไดสําหรับโปรแกรม
ในกลุมนี้ IrfanView ไดเตรียมคําสั่งที่เกี่ยวของ โดยจะตองทํางานในโหมด Thumbnail
เลือกภาพที่ตองการแสดง
o เลือกภาพทั้งหมด กดปุม Ca
o เลือกบางภาพ ใชปุม C หรือ S ชวยควบคุมการเลือกภาพ
• แสดงภาพแบบ Slide show ดวยคําสั่ง File, Start Slideshow with selected thumbs
o เลื่อนดูภาพถัดโดยคลิกปุมขวาของเมาส หรือกดปุม <Spacebar>
o ยอนกลับไปดูภาพที่ผานมา คลิกปุมซาย หรือกดปุม <Backspace>
o ยกเลิกการทํางานในโหมด Slide Show โดยกดปุม E
•

เพิ่มประสิทธิภาพการนําเสนอแบบ Slide Show
การเลือกภาพและนําเสนอแบบ Slide Show ในโหมด Thumbnail จะเปนการแสดงภาพ
อยางรวดเร็ว แตถาตองการปรับแตงคาการนําเสนอ เชน สรางไฟลควบคุมการนําเสนอ, จัดลําดับ
การนําเสนอภาพ, คําอธิบายภาพ (Slide Title) จะตองทํางานในโหมด 1 ภาพตอ 1 จอ แลวเลือก
คําสั่ง File, Slideshow ซึ่งจะปรากฏหนาตางทํางาน ดังนี้
t

n
o
p
q
r

s
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n เลือกโฟลเดอร และไฟลที่ตองการสรางชุดสไลด
o คลิกปุม Add เพื่อสงภาพที่เลือกไปเก็บเปนชุดสไลด
p ลบไฟลภาพสไลด หรือเปลี่ยนลําดับภาพ โดยใชปุม Remove, Remove All,
Move up, Move down
q ตั้งรูปแบบการนําเสนอ เชน หนวงเวลา (Automatic after … s.), นําเสนอแบบ
สุมภาพ (Random)
r ตั้งคาการนําเสนอ เชน การวนลูป, การแสดงตัวชี้ตําแหนงบนจอภาพ (Cursor)
s การแสดงรายละเอียดของไฟล โดยพิมพรหัสกํากับ เชน
• $D
• $F
• $X

แสดงชื่อโฟลเดอร
แสดงชื่อไฟลภาพ
แสดงเลขลําดับของภาพ

t นําเสนอสไลดโดยคลิกปุม Play

สรางไฟลนําเสนออัตโนมัติ (Exe Slideshow)
ชุดสไลดที่กําหนด สามารถบันทึกเปนไฟลนําเสนออัตโนมัติ หรือ Exe file (.exe) คลิก
ปุม
แลวตั้งชื่อไฟล และไดรฟของ Exe file จะไดไฟลที่พรอมใชงาน
ไดทันที โดยไมตองผานโปรแกรม IrfanView

พิมพภาพ (Contact Sheet)
การทํางานกับรูปภาพจํานวนมากๆ มักจะมีปญหาเรื่องการเลือกใชงาน เพราะถามาเปดดู
จากคอมพิวเตอร ก็ทําใหเกิดความลาชา เนื่องจากใชเวลาโหลดภาพแตละภาพนาน วิธีการที่ดี ก็คือ
พิมพตัวอยางภาพบนกระดาษ เปนภาพเล็กๆ และมีคําอธิบายภาพสั้นๆ เชน ชื่อไฟลภาพ หรือที่
เรียกวา Contact Sheet ซึ่งการสราง Contact Sheet ทําไดในโหมด Thumbnail
เลือกภาพที่ตองการสราง Contact Sheet
o ใชปุม C หรือ S ชวยควบคุมการเลือกภาพ
• สราง Contact Sheet ดวยคําสั่ง File, Create contact sheet from selected thumb
•
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กําหนดคา
o Width, Height ความกวาง ความสูงของกระดาษ
o Columns, Rows จํานวนภาพเล็กๆ ที่แสดงบนกระดาษ
แถวละกี่ภาพ กี่แถวตอหนากระดาษ
• คลิกเลือกรายการ Output เปน Save all pages เพื่อบันทึกเปนไฟล contact sheet โดย
เลือกไดรฟ โฟลเดอร และรูปแบบไฟลไดตามที่ตองการ
• คลิกปุม Create โปรแกรมจะสราง contact sheet เปนไฟลในโฟลเดอรที่ระบุ ทั้งนี้
จํานวนไฟลที่ได จะขึ้นอยูกับจํานวนภาพที่เลือก และคากําหนดตางๆ ชื่อไฟลจะ
ระบุดวยชื่อ Sheet_xxx.xxx เชน Sheet_001.tif, Sheet_002.tif เปนตน
•

สรางคลังภาพสําหรับนําเสนอบนเว็บ
ภาพสําหรับการนําเสนอบนเว็บ นอกจากจะตองกําหนดฟอรแมตใหเหมาะสม กรณีที่
ภาพมีขนาดใหญ ควรเลือกรูปแบบการนําเสนอแบบ Thumbnail Gallery คือการนําเสนอดวยภาพ
ขนาดเล็ก เมื่อคลิกที่ภาพ จึงจะแสดงเปนภาพใหญ หรือภาพขนาดจริง ซึ่งหากมีภาพจํานวนมาก
จะตองเสียเวลาสรางเยอะ เพราะการสรางแตละภาพ จะตองตรวจสอบฟอรแมต และยอภาพ
เปลี่ยนชื่อไฟลภาพ ดวยความสามารถ Web Gallery ของ IrfanView จะชวยใหการสราง
Thumbnail Gallery นี้ เปนไปอยางรวดเร็ว โดย
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ทํางานในโหมด Thumbnail
• เลือกภาพที่ตองการแสดง
• สรางคลังภาพดวยคําสั่ง File, Save selected thumb as HTML files
•

•
•
•
•
•

กําหนดชื่อไฟลแรกของระบบ จากรายการ Main HTML file name: (แนะนําใหใช
index.html)
เลือกโฟลเดอรปลายทางสําหรับเก็บคลังภาพ จากรายการ Destination folder
ระบุชื่อโฟลเดอรสําหรับเก็บภาพ Thumbnails จากรายการ Thumbnails sub-folder
ระบุชื่อโฟลเดอรสําหรับเก็บภาพตนฉบับ รายการ Images sub-folder
ระบุชื่อกํากับไฟล HTML จากรายการ Page title:
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กําหนดจํานวนภาพตอแถว ไดจากรายการ Columns
• กําหนดคําอธิบายภาพจากรายการ Write file info/text
• คลิกปุม Export โปรแกรมจะสรางคลังภาพระบบเว็บไวในโฟลเดอรที่ระบุ
•

เปลี่ยนชื่อไฟลหรือแปลงฟอรแมตภาพแบบ Batch
การเปลี่ยนชื่อไฟลภาพ หรือแปลงฟอรแมตภาพจํานวนมากจะเสียเวลามาก แตดวย
ความสามารถ Batch จะชวยใหเกิดความรวดเร็วโดยจะตองทํางานในโหมด Thumbnails แลวเลือก
ไฟลภาพที่ตองการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นเลือกคําสั่ง File, Start batch dialog with selected thumbs

• เลือกโฟลเดอรปลายทางสําหรับเก็บไฟลภาพที่ผานการแปลงฟอรแมต
เปลี่ยนชื่อจากรายการ Output directory

หรือ

• เลือกรูปแบบการทํางาน
o Batch conversion

แปลงฟอรแมตภาพ

o Batch rename

เปลี่ยนชื่อไฟลภาพ

o Batch conversion – Rename…แปลงฟอรแมตและเปลี่ยนชื่อไฟลภาพ
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• เลือกฟอรแมตภาพที่ตองการ กรณีที่เลือกรูปแบบการทํางานแบบ Batch conversion
• กําหนดรูปแบบของชื่อไฟลใหม จากรายการ Batch rename settings โดยคลิกปุม
Set rename options
• ตัวอยางจากภาพขางตนจะพบวาไฟลภาพที่เลือก มีชื่อไฟลหลากหลายแตกตางกัน
ออกไป ตองการเปลี่ยนชื่อไฟลภาพทั้งหมด ใหมีรูปแบบเดียวกันโดยกําหนดให ชื่อ
ไฟลขึ้นตนดวยวันที่ เชน 20050128 ตามดวยคําวา -image- แลวรันลําดับดวยตัวเลข
3 หลัก ดังนั้นรูปแบบ (Name pattern) ที่กําหนดก็คือ 20050128-image-####
• คลิกปุม Start เพื่อเริ่มปฏิบัติงานตามคําสั่งที่กําหนด

ตกแตง/แกไขภาพ
การตกแตง แกไขภาพ เปนความสามารถเดนอีกความสามารถหนึ่งของโปรแกรม

ภาพตนฉบับ

ภาพที่ใส Effect emboss

Effect 3D Button

Effect Explosion
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โดยตองเลือกภาพที่ตองการ แลวทํางานในโหมด 1 ภาพตอ 1 จอ จากนั้นเลือกคําสั่งที่
ตองการจากเมนู Image ซึ่งมีคําสั่งดังนี้

หมุน, กลับดานของภาพ

ยอ/ขยาย, ปรับขนาดภาพ

ปรับแตงแกไขสีภาพ, โหมดภาพ,
ความคมชัด และใส Effect ของภาพ

ปดทาย IrfanView
IrfanView โปรแกรมคลังภาพ ตกแตงภาพที่นาสนใจโปรแกรมหนึ่ง พรอมฟงกชัน
แสดงผลลักษณะตางๆ ฟงกชันปรับแตงภาพหลากหลายรูปแบบ ทําใหเปนโปรแกรมเดียวที่มา
พรอมกับคุณสมบัติเพียบพรอมตอการประยุกตใชงาน
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จับภาพใสจอดวย MWSnap
เอกสารคูมือคอมพิวเตอรทุกเลม คงหนีไมพนที่ตองนําเสนอภาพหนาตางของโปรแกรม
เพื่อใหผูอานเห็นภาพการใชงานโปรแกรมอยางชัดเจน การนําภาพหนาตางโปรแกรม หรือภาพ
จากจอภาพคอมพิวเตอรมาใสไวในเอกสาร แลวสั่งพิมพออกมาเปนเอกสารคูมือ จะใชโปรแกรมที่
ทํางานเหมือนกลองถายภาพ ที่เรียกวา ScreenCapture โดยโปรแกรม ScreenCapture
ที่ใหใชฟรีมีหลายโปรแกรมใหเลือกใชงาน แตที่ใชงานงาย ขนาดไฟลไมโต ก็คือ MWSnap

ติดตั้ง/เรียกใชงานโปรแกรม
การติดตั้งโปรแกรม เลือกไฟลจาก F:\Utility\MWSnap_Noupdate ในแผนซีดีของ
เนคเทค โดยเมื่อติดตั้งแลวจะปรากฏเมนูเรียกใชงาน Start, Program, MWSnap, MWSnap 3 หรือ
จะดับเบิลคลิกไอคอนบน Desktop ชื่อ MWSnap 3 ไดเชนกัน การเรียกใชงานครั้งแรก โปรแกรม
จะสอบถามระบบภาษา ใหเลือกเปน English

จากนั้นจะปรากฏสัญลักษณเปนรูปกลองถายภาพที่ดานขวาของ TaskBar
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กําหนดคาควบคุม
กอนใชงานโปรแกรม จําเปนตองกําหนดคาควบคุม เชน คียที่จะใชจับภาพบนจอ
(Hot Keys) ลักษณะภาพ โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนรูปกลองถายภาพใน TaskBar ปรากฏหนาตาง
โปรแกรม ดังนี้

การตั้งคาปุมในการจับภาพ (Hot Keys) ใหเลือกเมนูคําสั่ง Tools, Hotkeys… ปรากฏ
ตัวเลือกการใชปุมจับภาพ ดังนี้
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สามารถเลือกรูปแบบการจับภาพ และปุมจับภาพไดตามลักษณะงานที่ตองการ เชน
ถาตองการใชปุม CSf ในการจับภาพที่มีลักษณะพื้นที่สี่เหลี่ยมที่กําหนดขนาดแนนอน
ใหเลือกจากรายการ Fixed-size rectangle และหากไมตองการใชฟงกชันนี้ก็ใหคลิกยกเลิก
เครื่องหมาย ออกจากรายการ Active ที่อยูดานหลังของรายการ Fixed-size rectangle รายการอื่นๆ
ก็ทําในลักษณะเดียวกัน โดยแตละรายการมีความหมายดังนี้
Fixed-size rectangle

จับภาพในลักษณะพื้นที่สี่เหลี่ยมที่กําหนดขนาด

Any area

จับภาพอิสระ

Window menu

จับภาพเมนู

Full desktop

จับภาพทั้งจอภาพของวินโดวส

Repeat last capture

จับภาพซ้ําในการกระทําที่ผานมาลาสุด

Ruler tool

เปดใชงานเครื่องมือแถบไมบรรทัด

Zoom tool

เปดใชงานเครื่องมือ Zoom

Color picker tool

เปดใชงานเครื่องมือเลือกสี

Window info tool

เปดใชงานหนาตางแสดงรายละเอียด (Information)

จับภาพ
การจับภาพ ทําไดงายๆ โดยเปดหนาตางโปรแกรมที่ตองการจับภาพ จากนั้นกดปุม
ควบคุมที่กําหนดไวขางตน เชน ถาตองการบันทึกอิสระ ก็กดปุม CSa จากนั้นใชเมาส
กําหนดพื้นที่ที่ตองการจับภาพ การยุติการจับภาพใหคลิกเมาส 1 ครั้ง หรือกดปุม E
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ภาพที่ไดจะแสดงผลในหนาตาง Preview ของโปรแกรม MWSnap ซึ่งสามารถนําไปใช
งานไดโดยการบันทึกเปนไฟลภาพ หรือเลือกคําสั่ง Edit, Copy เพื่อบันทึกไวใน Clipboard

ปรับแตงภาพ
ภาพที่ไดจาก MWSnap กอนนําไปใชงาน สามารถเพิ่มลักษณะพิเศษได เชน กรอบภาพ
(Frame) เมาสรูปรางตางๆ (Cursor) และการหมุนภาพ (Transform) โดยเลือกจากเมนูคําสั่ง
 Edit, Transform สําหรับการหมุนภาพ
 Edit, Add Frame สําหรับการใสกรอบภาพ
 Edit, Add Cursor สําหรับการใสเมาสรูปรางตางๆ

ภาพตนฉบับ

ภาพที่ใสกรอบภาพ
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ภาพเพิ่ม Cursor

Cursor แบบ Drag & Drop

การบันทึกไฟลภาพ
ภาพที่ Capture มาแลวจะปรากฏในหนาตางโปรแกรม ซึ่งสามารถบันทึกเปนฟอรแมต
ตางๆ ไดตามลักษณะการนําไปใชงาน ดวยคําสั่ง File, Save…

ปดทาย MWSnap
ดวยเทคนิค Capture ก็คงไมยากที่นําภาพไปใชงานในลักษณะตางๆ เชน ภาพประกอบ
เอกสารที่สรางดวย Word Processor หรือสื่อนําเสนอรูปแบบตางๆ

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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สรางสรรคงานกราฟกสุดสวยดวย Project Dogs Waffle
Project Dogs Waffle (PD) โปรแกรมสรางสรรคกราฟก สุด
สวย (Paint Program) ดวยเครื่องมือวาดภาพทั้งแปรง พูกัน กระดาษ
เคลือบลักษณะตางๆ พรอมทั้ง Effect ที่พรอมจะเนรมิตงานกราฟกได
ตามจินตนาการ เนนการสราง Texture สนับสนุนการสงออก (Export)
ไปใชกับสื่อทุกรูปแบบ เชน 3D, CAD, Movie และงานผลิต VDO ทั้ง
PAL และ NTSC

ดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม
ดาวนโหลดโปรแกรมไดจากเว็บไซต http://www.squirreldome.com/cyberop.htm หรือ
เว็บไซตเนคเทค

โปรแกรมที่ดาวนโหลดจะชื่อ
Dogwaffle_Install_1_2_free.exe
ไดโปรแกรมปรากฏใน Start, Program, Project dogwaffle

เมื่อติดตั้งแลว
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กําหนดฟอรแมตงานใหถูกตอง
การสรางงานกราฟกตองเลือกรูปแบบของ Output และขนาดชิ้นงาน โดยเมื่อเรียกใชงาน
โปรแกรมหรือสรางชิ้นงานใหม ดวยคําสั่ง File, New โปรแกรมจะสอบถามขอมูลชิ้นงานกราฟก
ดังนี้

เลือกขนาดของชิ้นงาน และฟอรแมตของ Output เชน ถาตองการสรางงานกราฟก
สําหรับคอมพิวเตอร ก็เลือกฟอรแมตเปน VGA แตถาตองการใชกับการผลิต VDO ก็เลือก PAL
หรือ NTSC

Panel
Panel จะเปนหนาตางควบคุมเครื่องมือ หรือฟงกชันสรางสรรคงาน โดยมีลักษณะเปน
กรอบเล็กๆ เชน Zoom Panel จะมีลักษณะ ดังนี้

การเรียกใชงาน Panel ใหเลือกจากเมนูคําสั่ง Window โดยมี Panel ดังนี้
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• Alpha Panel

ควบคุมความโปรงใส ความโปรงแสงของสี

• Brush Setting Panel

ควบคุมลักษณะของแปรง หรือพูกัน

• Brush Images Panel

ควบคุมลักษณะของหัวแปรงทาสี หรือพูกัน

• Fill/Gradient Panel

ควบคุมการเติมสี หรือไลเฉดสีใหกับชิ้นงาน

• Optipustics Panel

ควบคุมการสรางลักษณะพิเศษใหกับชิ้นงาน

• Paper Panel

ควบคุมการสราง Background ดวยลวดลายตางๆ

• Plug-in Panel

ควบคุมการเรียกใชงาน Plug-ins

• Zoom Panel

ควบคุมมุมมองภาพ การยอ/ขยายภาพ

ศึกษาการใชงานจากแบบฝกปฏิบัติ
การสรางสรรคงานกราฟกดวยการฝกปฏิบัติจริง จะเห็นภาพการใชโปรแกรมไดชัดเจน
กวาการศึกษาเครื่องมือแตละชิ้น ดังนั้นเนื้อหาในสวนนี้จะแนะนําการใชงานโปรแกรม จากการฝก
ปฏิบัติสรางสรรคงานกราฟก เพื่อเปนแนวทางใหผูสนใจลองนําไปทดลอง และเพิ่มทักษะดวย
ตนเองตอไป

Sky
• สรางงานใหมดวยคําสั่ง File, New
• เลือกฟอรแมตที่เหมาะสม ตัวอยางคือ 800 x 600 Super VGA
• เลือกคําสั่ง Filter, Render, Sky...
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เลือกสีทองฟา โดยให Sky color
และ Fog color มีสีที่แตกตางกัน

• คลิกปุม Apply เพื่อดูผลที่ปรากฏ
• ทดลองเปลี่ยนสี หรือปรับเปลี่ยนคาตางๆ จากรายการ แลวคลิกปุม Apply
• ไดผลลัพธที่ตองการ คลิกปุม Ok
• บันทึกไฟลดวยคําสั่ง File, Save… โดยเลือกฟอรแมตเปน .bmp ซึ่งสามารถ
นําไปใชงานกับโปรแกรมสรางงานกราฟกอื่นๆ ไดตามตองการ

SkyBlast
• สรางงานใหมดวยคําสั่ง File, New
• เลือกฟอรแมตที่เหมาะสม ตัวอยางคือ 800 x 600 Super VGA
• สรางลวดลายทองฟา ตามแบบฝกปฏิบัติ Sky
• คลิกปุมขวาของเมาสที่เครื่องมือ Linear Tool
สราง Effect แบบรัศมี

แลวเลือกคําสั่งยอย Nova เพื่อ
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• เลือกสีของแสงรัศมี จากปุม primary and secondary colors บน Tool panel
Primary Color เลือกสีโดยคลิกปุมซายของเมาส
Secondary Color เลือกสีโดยคลิกปุมขวาของเมาส

• เลื่อนเมาสไปชี้ ณ ตําแหนงที่ตองการสรางรัศมีของแสง โดยจุดที่คลิกจะเปนจุด
ศูนยกลาง เลื่อนเมาสใหมีรัศมีตามขนาดที่ตองการ
จุดเริ่มตน คือจุดศูนยกลาง

ทิศทางการลากเมาส

• เมื่อปลอยเมาส จะปรากฏเปนรัศมีของแสง ดังนี้

• ทําซ้ํา โดยใหจุดเริ่มตน เปนตําแหนงเดิม แตใหเปลี่ยนทิศทางการลากเมาส จนได
ลักษณะของแสงรัศมีที่ตองการ ถาผิดพลาดยอนกลับโดยกดปุม Cz
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• ทําใหมีลักษณะการระเบิดของบรรยากาศรอบๆ รัศมี โดยคลิกเลือกคําสั่ง Filter,
Blur, Zoom blur
เลื่อนจุดศูนยกลาง Zoom ไปตําแหนงจุดศูนยกลางของรัศมี
แลวปรับคา Factor & Quality ตามตองการ

• ปรับแตงสีครั้งสุดทายดวยคําสั่ง Filter, Convolve, Color emboss…
• บันทึกไฟล นําไปสรางสรรค ดังตัวอยาง
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ผนังลายอิฐบล็อก
• สรางงานใหมดวยคําสั่ง File, New
• เลือกฟอรแมตที่เหมาะสม ตัวอยางคือ 800 x 600 Super VGA
• สรางลายผนังดวยคําสั่ง Filter, Render, Dread Plating… ปรับคาตามตองการแลว
คลิกปุม Ok
• สรางลวดลายอิฐ ดวยคําสั่ง Filters, Artistic, Tarnish… ปรับคาตามตองการแลว
คลิกปุม Ok
• สรางความนูนใหกับลายอิฐ ดวยคําสั่ง Filter, Convolve, Color emboss... ปรับคา
ตามตองการแลวคลิกปุม Ok
• สรางความเกาใหกับลายอิฐ เนื่องจากผานฝน ผานรอน ดวยคําสั่ง Filter, Artistic,
Wet paint... ปรับคาตามตองการแลวคลิกปุม Ok
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กิ่งสน
• สรางงานใหมดวยคําสั่ง File, New
• เลือกฟอรแมตที่เหมาะสม ตัวอยางคือ 800 x 600 Super VGA
• เปด Optipustics Panel ดวยคําสั่ง Window, Optipustics panel

n คลิกเลือก Enabled
o คลิกปุม Settings… เลือกรายการ
Grass.opt โดยการดับเบิลคลิก

• เลือกเครื่องมือ Paint
นําเมาสไปคลิกบนพื้นที่วาดภาพ สังเกตผลที่ปรากฏ
ทดลองทําซ้ําหลายๆ ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบจังหวะการคลิก และลากเมาส ทดลอง
เปลี่ยนคา Settings ของ Optipustics เปนคาอื่นๆ แลวลองทําซ้ําเพื่อเปรียบเทียบผล

ปดทาย Project Dogs Waffle
การสรางสรรคงานกราฟกหลายรูปแบบ ทําไดยาก เชน การสรางกิ่งสน หรือการแตก
แขนงของกิ่งไม แตดวย Project Dogs Waffle ทําใหกลายเปนเรื่องงายๆ เพียงไมกี่นาที จึงนับวา
เปนโปรแกรมเสริมการสรางสรรคงานกราฟกที่ควรมีไวในคอมพิวเตอรอยางยิ่ง
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ประกาศความเปนเจาของรูปภาพดวย Watermark
Wateramark หรือ ลายน้ํา เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่ใชประกาศความเปนเจาของรูปภาพ
ซึ่งมีวิธีการหลากหลายลักษณะ แตที่นิยมใชกันและสะดวกรวดเร็ว ก็คือ การนําภาพโลโก
หนวยงาน มาแปะติดกับรูปภาพตางๆ ที่ตองการเผยแพร โดยเฉพาะผานเครือขายอินเทอรเน็ต
โปรแกรม Picture-shark เปน Image Watermark ที่ใชงานไดงาย ผูใชเพียงเตรียมไฟลภาพโลโก
และไฟลภาพที่ตองการเผยแพร

ความรูเกี่ยวกับ Watermark
เนื่องจากการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต (Internet) ทําใหขอมูลจาก
แหลงหนึ่งสามารถแพรกระจายไปไดทั่วโลกอยางรวดเร็ว และถาหากขอมูลนั้นๆ ถูกคัดลอกและ
เผยแพรตอไปโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูลเสียกอน ก็จะทําใหเจาของขอมูลที่แทจริงเสีย
ผลประโยชนที่พึงจะไดรับ
ดังนั้นเพื่อยับยั้งการละเมิดสิทธิของเจาของขอมูลโดยมิชอบธรรม
จึงจําเปนที่จะตองมีกฎเกณฑเพื่อควบคุมการใชงานของขอมูลที่เกี่ยวของกับสิทธิทางปญญา โดย
มิใหผูที่ไมไดเปนเจา ของขอมูลนั้นๆ นําขอมูลไปใชโดยมิไดรับอนุญาต ซึ่งก็คือการจดลิขสิทธิ์
(Copyright) ที่จะเปนหลักฐานในการยืนยันถึงความเปนเจาของตองานหนึ่งๆ
การทําภาพพิมพลายน้ําดิจิทัล (Digital Watermarking) เปนแนวทางหนึ่งสําหรับ
การแกปญหาดังกลาว ซึ่งการทําภาพพิมพลายน้ําดิจิทัลมีเทคนิคที่หลากหลาย ตั้งแตวิธีงายๆ คือ
การนําขอความแสดงความเปนเจาของ หรือภาพโลโกหนวยงาน แปะไวในรูปภาพที่ตองการ
เผยแพร จนถึงขั้นสูงคือการฝงขอมูลดิจิทัลผนวกไวกับรูปภาพ อันตองใชเครื่องมือระดับสูง
วิธีที่นิยมใชในประเทศไทย และไมตองลงทุนมาก ก็คือการทําลายน้ําดิจิทัลประเภท
แปะภาพหรือขอความแสดงลิขสิทธิ์บนภาพที่ตองการเผยแพร ซึ่งไมตองอาศัยเครื่องมือ หรือ
เทคโนโลยีมากนัก อยางไรก็ตามการนําภาพหรือขอความแสดงลิขสิทธิ์ไปแปะในภาพหลายๆ
ภาพก็เปนสิ่งที่สรางภาระใหกับเจาของภาพไดเปนอยางสูง โปรแกรม Picture-Shark จึงเปน
ซอฟตแวรสําหรับชวยเหลือไดดี โปรแกรมหนึ่ง
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ตัวอยางภาพที่มีการใส Watermark

การใชงาน
ดาวนโหลดโปรแกรมจากเว็บไซต หรือเลือกจาก CD ในโฟลเดอร
Multimedia\Picture Shark ติดตั้งและเรียกโปรแกรมจะปรากฏหนาตางทํางาน ดังนี้

Graphic-
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ประกอบดวยบัตรรายการ 3 ใบคือ Input Selection สําหรับเลือกภาพที่ตองการใส
Watermark บัตรรายการ Position & Settings สําหรับเลือกภาพ Watermark และควบคุมการ
แสดงผล Watermark และบัตรรายการ Output Selection สําหรับนําภาพที่ตองใส Watermark มา
ผสมรวมกับภาพ Watermark

การติด Watermark
• คลิกเลือกบัตรรายการ Input selection เลือกไฟลภาพที่ตองการ แลวสงไปที่ชอง
selected files โดยคลิกเลือกไฟลแลวกดปุม add sel
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• เลือกบัตรรายการ Positioning + Settings แลวเลือกไฟลภาพที่ตองการนํามาแปะ
ติดบนภาพที่เลือกไวกอนหนา
เลือกภาพ Watermark

ตําแหนง Watermark บนรูปภาพ

ตําแหนงตัวอยาง

กําหนดคาความโปรงแสง

• เลือกบัตรรายการ Output selection เพื่อนําภาพ Watermark มาผนวกรวมกับรูปภาพ

เลือกฟอรแมตภาพและคุณสมบัติเฉพาะ
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• เมื่อกําหนดคาตางๆ แลวสามารถผนวก Watermark กับรูปภาพที่เลือกโดยคลิกปุม
Start

ปดทาย
ดวยกระแสความนิยมเผยแพรผลงาน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต การประกาศความ
เปนเจาของในผลงาน โดยเฉพาะรูปภาพตางๆ
นับเปนสิ่งจําเปน โปรแกรม PictureShark
นับเปนเครื่องมือชวยเหลือไดดีมากโปรแกรม
หนึ่ง เพียงไมกี่ขั้นตอนก็ทําใหภาพถาย หรือ
ผลงานเกี่ยวกับรูปภาพของคุณ ติดสัญลักษณ
ประกาศความเปนเจาของภาพไดอยางรวดเร็ว
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สรางไฟลนําเสนอรูปภาพดวย 1-More Minishow
โปรแกรมสรางสื่อนําเสนอรูปภาพสงผานอีเมล เพื่อใหรองรับทอสัญญาณอินเทอรเน็ตที่
เหมาะสม โปรแกรมจะยอภาพใหมีขนาดเพียง 320 × 240 Pixels ทําใหผลงานสามารถเผยแพรได
รวดเร็ว และเหมาะสม นอกจากนี้ยังไดรวมเอาความสามารถของ FTP, Renaming in batch
processing และ Image gallery

เรียกใชงานโปรแกรม
ติดตั้งโปรแกรมจาก CD NECTEC OSS/Freeware หรือดาวนโหลดจากเว็บไซตเนคเทค
เมื่อดับเบิลคลิกจะติดตั้งโปรแกรมโดยอัตโนมัติ
เมื่อติดตั้งแลวจะไดรายการคําสั่งเรียกใชงานโปรแกรม Start, Program, 1-More,
MiniShow, MiniShow ซึ่งจะปรากฏหนาตางโปรแกรม ดังนี้

เลือกโฟลเดอรที่เก็บภาพซึ่งตองการนํามาสรางเปนสื่อ
กรอบปอนรายละเอียดของแตละภาพ

โปรแกรมจะแสดงภาพพรอม
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เมื่อเลือกภาพและกําหนดรายละเอียดของแตละคลิกแลว ใหคลิกปุม Create MiniShow

จะเขาสูขั้นตอนการสราง MiniShow ดังนี้

กําหนดชื่อของสื่อนําเสนอในรายการ Name of the presentation และใสขอมูลกํากับอื่นๆ
ที่ตองการ
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แลวคลิกปุม Next ตั้งชื่อไฟล .exe เลือกโฟลเดอรปลายทาง กรณีที่มีเครื่องแมขายเว็บ
(Web Server) สามารถกําหนดขอมูล FTP จากรายการ Copy original pictures to FTP server
โปรแกรมจะโอนไฟลภาพตนฉบับผานเครือขายอินเทอรเน็ตเขาสูเครื่องแมขายเว็บ และสามารถ
คลิกดูภาพจากสื่อนําเสนอเพื่อโหลดภาพตนฉบับไดทันที

สามารถบีบไฟล .exe ที่สรางโดยเลือกรายการ Compress EXE file ซึ่งโปรแกรมจะ
บีบไฟลใหมีสวนขยายเปน .zip เพื่อสะดวกในการโอนถายไฟลขอมูลผานอีเมลตอไป
เมื่อกําหนดคาตางๆ แลวใหคลิกปุม Finish โปรแกรมจะสรางสื่อนําเสนอตามขอกําหนด
โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเรียกดูไดทันที
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จอภาพการนําเสนอภาพที่ผานการสรางแลว พรอมปุมควบคุม
แบบเต็มจอ ซึ่งสามารถปดการนําเสนอแบบเต็มจอโดยกดปุม X

73
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สรางสรรคงานกราฟกดวย GIMP
GIMP โปรแกรมสรางสรรคงานกราฟก โดยการตกแตง ปรับแตงรูปภาพตางๆ ใหได
ผลลัพธตามความตองการของผูสรางสรรค GIMP เปนซอฟตแวรในกลุม OSS (Open source
Software) ที่ใหดาวนโหลดใชงานไดฟรี ไมมีคาลิขสิทธิ์ใดๆ พรอมทั้งโปรแกรมตนฉบับ (Source
Code) ที่นักพัฒนาโปรแกรมสามารถนําไปปรับปรุง พัฒนาความสามารถใหเหมาะสมกับงานของ
ตนเองได
GIMP เปนคํายอจาก GNU Image Manipulation Program ปจจุบันไดพัฒนาจนสามารถ
ใชงานไดทั้งระบบปฏิบัติการ Linux, Windows และ Macintosh

การติดตั้งโปรแกรม GIMP บน Windows
โปรแกรม GIMP สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตเนคเทค หรือจาก CD กอนเริ่ม
ติดตั้งโปรแกรม GIMP จะตองติดตั้งโปรแกรม GTK+ 2 for Windows กอน
เมื่อดาวนโหลดและติดตั้ง GTK+ 2 for Windows แลวจึงติดตั้งโปรแกรม GIMP for
Windows ซึ่งมีวิธีการติดตั้งลักษณะเดียวกับโปรแกรมตางๆ ที่ใชกันทั่วไป จึงเปนการติดตั้งที่งาย
สะดวก และรวดเร็ว

การเรียกใชงาน GIMP
การเรียกใชงานโปรแกรม GIMP บน Windows ก็คลายๆ กับโปรแกรมอื่นๆ สามารถ
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม GIMP บน Desktop หรือเลือกจากเมนู Start เมื่อเรียกใชโปรแกรม
จะปรากฏหนาตางโปรแกรมดังนี้
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ควบคุมโปรแกรม
เนื่องจากโปรแกรม GIMP มีลักษณะจอภาพแบบลอยตัว (Floating Window) การ
ควบคุมใชงานจึงตองทํางานกับจอภาพที่แยกสวนกันนี้ และจอภาพหลักของการทํางานจะเปน
Main Window ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
แถบคําสั่ง (Menu bar)
แถบเครื่องมือ (Toolbar)

แถบสี (Color bar)

แถบควบคุมเพิ่มเติม (Option bar)
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การยายหนาตางงาน
เมื่อคลิกเลือกคําสั่งใดๆ จะปรากฏเปนหนาตางงานยอยๆ เชน หนาตางสรางงานใหม
(Create a New Image) ซึ่งหนาตางงานยอยแตละหนาตาง อาจจะซอนทับกัน ทําใหไมสามารถใช
งานไดสะดวก การยายหนาตางจึงเปนคําสั่งที่ผูใช GIMP ควรทราบและศึกษา วิธีการยายหนาตาง
กระทําไดโดย

n เลื่อนเมาสไปชี้ที่แถบ Title ของหนาตางที่
ตองการยายตําแหนง
o กดปุมซายของเมาสคางไว แลวลากหนาตางไป
ปลอย ณ ตําแหนงที่ตองการ
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การปดหนาตาง
หนาตางงานแตละหนาตาง สามารถปดไดโดยการคลิกเมาสที่ปุม
ดานขวาของหนาตาง

ซึ่งปรากฏที่มุมบน

การเลือกเครื่องมือ
เมื่อเลือกใชเครื่องมือใดๆ จากแถบเครื่องมือ (Toolbar) จะมีรายการคําสั่งยอยที่ตองการ
เลือกเพิ่มเติมในแถบเพิ่มเติม (Option bar)

คําสั่งของเครื่องมือ Color Picker

คําสั่งของเครื่องมือ Pencil

แถบเพิ่มเติม (Option bar) ของเครื่องมือแตละชิ้น สามารถแยกออกจากหนาตางหลัก
(Main Window) ไดโดยคลิกที่ชื่อเครื่องมือซึ่งปรากฏที่มุมบนซายของแถบเพิ่มเติม แลวลากออก
จากแถบหนาตางหลัก เมื่อตองการคืนสภาพแถบเพิ่มเติมของเครื่องมือกลับไปไวในแถบหนาตาง
หลัก ใหนําเมาสชี้ที่ชื่อเครื่องมือที่ปรากฏบนมุมบนซายของแถบเพิ่มเติม จากนั้นลากกลับไปไวใน
แถบหนาตางหลัก โดยปลอยที่เสนคั่นใตแถบสี

การปดโปรแกรม
การปดโปรแกรม ทําไดโดยคลิกที่ปุม
หรือใชคียลัด A$ หรือ Cq

ของหนาตาง Main หรือเลือกคําสั่ง File, Quit
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ตกแตงภาพกราฟก
ฟงกชันหลักของโปรแกรมในกลุม Image editing เชน GIMP หรือ Adobe PhotoShop
ก็คือการตกแตงภาพ ใหมีลักษณะพิเศษ หรือแตกตางไปจากภาพเดิม หรือภาพตนฉบับ เชน
การปรับแตงสีของภาพ การปรับความเขม ความสวาง การใสลักษณะพิเศษ
การตกแตงภาพกราฟก ไมวาจะเปนภาพจากกลองถายภาพดิจิทัล หรือเครื่องสแกนภาพ
ทําไดโดยเปดไฟลภาพดวยคําสั่ง File, Open… จากนั้นเลือกภาพที่ตองการ

ยอ/ขยายหนาตางภาพ (Zoom)
การยอ/ขยายหนาตางภาพ หรือการซูม ทําไดโดยเลือกเมนูคําสั่ง View, Zoom… ซึ่งจะ
ปรากฏคําสั่งยอยใหเลือกใชไดหลายลักษณะ นอกจากนี้ยังสามารถคลิกที่ปุม Zoom ที่มุมลางซาย
ของหนาตางภาพ

การยอขนาดภาพ
ภาพสําหรับเว็บไซต ควรกําหนดใหเหมาะสม เชน มีขนาดความกวางไมเกิน 400 พิกเซล
หรือไมเกิน 350 พิกเซล เปนตน การยอขนาดภาพ ทําไดโดยเลือกคําสั่ง Image, Scale Image…
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ปอนคาความกวางของภาพที่ตองการในรายการ Width สําหรับคาความสูง โปรแกรมจะ
ปรับใหอัตโนมัติ โดยมีสัดสวนเหมาะสมกับความกวางที่ปรับคา จากนั้นคลิกปุม Scale เพื่อยอภาพ

ปรับแตงสี ความคมชัดของภาพ
การปรับแตงสี ความคมชัดของภาพ ทําไดโดยเลือกคําสั่ง Layer, Colors หรือ Tools,
Color Tools แลวเลือกคําสั่งยอยที่ตองการ โดยคําสั่ง Layer, Colors จะมีผลกับภาพเฉพาะเลเยอรที่
เลือก ในขณะที่ Tools, Color Tools จะมีผลตอภาพบนจอภาพทั้งจอ

คําสั่งของ Layer, Colors

คําสั่งของ Tools, Color Tools

Color Balance
คําสั่งนี้จะเปนคําสั่งปรับความสมดุลของสีภายในภาพ เชน ภาพจากกลองดิจิทัลที่ถาย
ในชวงที่แสงแดดจัด และอยูในพื้นที่สนาม มักจะมีความเขมของสีเขียวมากกวาปกติ ดังนั้นคําสั่งนี้
จึงใชปรับคาสีใหเหมาะสม หรือสมดุลกันและกัน การทํางานจะมีภาพตัวอยางแสดงเมื่อมีการปรับ
คาสีจากแถบสี

Hue-Saturation
คําสั่ง Hue-Saturation เปนอีกคําสั่งหนึ่งที่นิยมนํามาใชปรับคาสีของภาพ โดยโปรแกรม
จะมีแมสีหลักของภาพใหเลือก เพื่อเลือกปรับเฉพาะสีใดสีหนึ่งในภาพ จากนั้นปรับความเขมของ
เม็ดสี (Hue) ความสวางของเม็ดสี (Lightness) และความอิ่มตัวของเม็ดสี (Saturation)
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เลือกแมสี แลวปรับคาสีจากแถบควบคุม แลวสังเกตผล เมื่อไดผลที่ตองการใหคลิกปุม
“ตกลง”

Colorize
คําสั่ง Colorize เปนคําสั่งปรับแตงสีของภาพใหมีลักษณะพิเศษ โดยเพิ่มคาสีใหมากกวา
ปกติ หรือนอยกวาปกติ เปนการสรางภาพดวย Effect พิเศษที่เกินจริง การใชงานก็คลายๆ กับคําสั่ง
ที่แนะนํามากอนหนา ซึ่งจะปรากฏผลลัพธทันทีที่เหลือใชคําสั่ง

Brightness & Contrast
คําสั่งปรับความสวาง และความคมชัดของภาพ จะใชคําสั่ง Brightness & Contrast
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Threshold
คําสั่งปรับเปลี่ยนภาพสีใหเปนภาพขาวดํา

บันทึกไฟลภาพ (Save)
ภาพที่ผานการปรับแตงและตองการนําไปใชงานกับเอกสารเว็บ ควรบันทึกดวยฟอรแมต
ที่เหมาะสม ดวยคําสั่ง File, Save As... ปรากฏหนาตางบันทึกไฟล ดังนี้
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เลือกฟอรแมต JPEG
เมื่อเลือกฟอรแมตภาพเปน JPEG แลวคลิกปุม “บันทึก” จะปรากฏหนาตางควบคุม
การกําหนดคาไฟลฟอรแมต JPEG ดังนี้

เลือกรายการตางๆ เชน Quality กําหนดคุณภาพของภาพ โดยกําหนดคาประมาณ 50 –
90 แลวแตคุณภาพที่ตองการ กรณีที่ภาพมีขนาดโตมากกวา 100 พิกเซล ควรเลือกรายการ
Progressive เพื่อกําหนดใหภาพแสดงผลแบบหยาบกอน แลวคอยคมชัดขึ้นตามระยะเวลา สําหรับ
รายการอื่น ไมตองเปลี่ยนแปลงก็ได จากนั้นคลิกปุม “ตกลง”
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บันทึกเปน GIF
เมื่อเลือกฟอรแมตภาพเปน GIF แลวคลิกปุม “บันทึก” จะปรากฏหนาตางควบคุม
การกําหนดคาไฟลฟอรแมต GIF ดังนี้

เนื่องจากภาพตนฉบับเปนภาพสีในโหมด RGB ดังนั้นเมื่อบันทึกเปน GIF Format
โปรแกรมจะเปลี่ยนโหมดภาพใหมีลักษณะที่เหมาะสม ไดแก Indexed Color หรือ Grayscale จึง
ปรากฏหนาตางสอบถามการแปลงโหมดภาพ กรณีที่เปนภาพสี ใหเลือกเปน Indexed Color และ
กรณีที่เปนภาพเฉดขาว/ดํา ใหเลือกเปน Grayscale แลวคลิกปุม Export จะปรากฏรายการควบคุม
ดังนี้
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กรณีที่ภาพมีขนาดโตกวา 200 พิกเซล ควรกําหนดคุณสมบัติการแสดงผลภาพใหเปน
แบบหยาบ แลวคอยชัดเมื่อเวลาผานไป เรียกวา คุณสมบัติ Interlaced โดยคลิกที่รายการ Interlace
แลวคลิกปุม “ตกลง” เพื่อบันทึกไฟลในฟอรแมต GIF

เติม Effect ใหกับภาพ
นอกจากคําสั่งปรับแตงความคมชัด ปรับแตงสีภาพที่แนะนําไปกอนหนาแลว ภาพที่
นําเสนอในเว็บสามารถปรับใหมีลักษณะพิเศษ โดดเดนแตกตางไปจากภาพตนฉบับ โดยอาศัย
ความสามารถของคุณสมบัติพิเศษ ที่เรียกวา Filter เชน การแปลงภาพถายตนฉบับใหเปนภาพวาด
สีน้ํา หรือทําใหภาพมีความเบลอเปนตน
การใส Filter ใหกับภาพ เริ่มจากเตรียมภาพ ปรับความคมชัด ความสวางของภาพให
เหมาะสม จากนั้นเลือกเมนูคําสั่ง Filter แลวเลือกคําสั่งยอยที่ตองการ กรณีที่เลือกแลวตองการ
ยกเลิกใหกดปุม Cz

ตัวอยางการใช Filter กับภาพ

ภาพตนฉบับ

Filter, Noise, Spread

Filter, Motion Blur, Zoom

Filter, Edge-Detect, Neon
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ออกแบบเว็บดวย NVU Web Generator
ซอฟตแวรออกแบบพัฒนาเว็บไซตในปจจุบัน ไดพัฒนามาสูยุคการพัฒนาเว็บในฟงกชัน
Generator ผูพัฒนาไมจําเปนตองมีความรูภาษา HTML ซอฟตแวรนั้นๆ จะอํานวยความสะดวก
โดยมีปุมเครื่องมือ คําสั่งที่จําเปนและแปลงเปนรหัสภาษา HTML โดยอัตโนมัติ NVU นับเปน
Open Source Software ที่อํานวยความสะดวกตอการออกแบบพัฒนาเว็บ เนื่องจากตัวโปรแกรม
มีฟงกชันการทํางานทั้งเปน Generator หรือผูพัฒนาอยากจะลงรหัส แกไขรหัสภาษา HTML ก็เขา
สูโหมดการทํางาน HTML Editor รวมทั้งการแสดงผลเว็บตัวอยางผานสวน Web Preview

ติดตั้งและเรียกใชงานโปรแกรม
การติดตั้งทําไดงายสะดวกลักษณะเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ ในระบบวินโดวส เมื่อติดตั้ง
แลวจะปรากฏเมนูคําสั่ง คือ Start, Program, Nvu, Nvu และไอคอนใชงานบน Desktop เมื่อ
เรียกใชงานโปรแกรมจะปรากฏหนาตางโปรแกรม ดังนี้

จอภาพแรก คือ Nvu Tips ซึ่งสามารถปดการแสดงผลไดโดยคลิกยกเลิกรายการ Show
tips at startup จากนั้นคลิกปุม Close เพื่อเขาสูสวนการทํางานของโปรแกรมตอไป
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เตรียมการกอนพัฒนาเว็บไซต
การพัฒนาเว็บเพจที่ดี ควรมีการวางแผนกอนเสมอ เพื่อใหการแสดงผลเว็บถูกตอง
ตรงกับความตองการ เพราะขบวนการพัฒนาเว็บเพจ จะตองเกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการหลาย
ระบบ กลาวคือ ขณะที่สรางเอกสารเว็บ ผูพัฒนาอาจจะใชคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการ
MS Windows แตหลังจากที่พัฒนาเสร็จแลวจะตองโอนเอกสารเว็บไปเก็บไวในเครื่องบริการเว็บ
(Web Server) ซึ่งมักจะเปนเครื่องที่ใชระบบปฏิบัติการ UNIX หรือไมก็ Windows 2000 เอกสาร
เว็บที่โอนไปยังเครื่องบริการเว็บนี้ อาจจะถูกเรียกดูจากคอมพิวเตอรระบบอื่นๆ เชน Macintosh ซึ่ง
ใชระบบปฏิบัติการ System 7 จะเห็นไดวาเอกสารเว็บจะตองเกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการหลาย
ระบบ ดังนั้นการพัฒนาเว็บเพจตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ดวย

กําหนดโครงรางของเว็บ
การกําหนดโครงรางของเว็บ เปนขั้นตอนสําคัญขั้นแรกก็วาได เพราะเอกสารเว็บที่สราง
จะเพิ่มจํานวนเรื่อยๆ และมีจุดลิงก (Link) จํานวนมาก หากไมมีการวางแผนไวกอน จะทําให
การปรับปรุง แกไขเกิดปญหาได ปญหาที่ประสบแนนอนคือ ลืมวาไฟลที่เคยสรางไวแลว
มีชื่ออะไรบาง ซึ่งจะสงผลใหการทําจุดลิงกเกิดปญหาตามไปดวย เพราะไฟลเหลานี้อาจจะ
ทิ้งชวงเวลานาน จึงจะปรับปรุงอีกครั้ง วิธีการที่ดีที่สุดเพื่อปองกันปญหาดังกลาว ควรวางแผน
ออกแบบเอกสารเว็บบนกระดาษ และกําหนดชื่อไฟลของเอกสารเว็บแตละไฟล จากขั้นตอนนี้
จะทําใหผูพัฒนาสามารถมองเห็นภาพการไหล (Data Flow) ของเอกสารเว็บไดชัดเจน และ
พิจารณาตอไดวาเอกสารเว็บแตละไฟลมีความสัมพันธกับเอกสารอื่นๆ อยางไร และสัมพันธกับ
ไฟลเอกสารใดบาง
เนื่องจากขั้นตอนนี้จะเกี่ยวของกับการการกําหนดชื่อไฟล และนามสกุลของไฟลเอกสาร
เว็บ โดยเอกสารเว็บจะมีขอกําหนดที่แตกตางไปจากการกําหนดชื่อไฟลปกติทั่วไป คือ
 ชื่อไฟลและนามสกุลของไฟลเอกสารเว็บ จะถูกควบคุมจาก Web Administrator
โดยผูพัฒนาตองสอบถามกฎการตั้งชื่อโดยละเอียด มีหลักคราวๆ ดังนี้
o ควรใชตัวอักษร a – z หรือตัวเลข 0 – 9 หรือผสมกัน
o ตัวอักษร a – z ควรเปนตัวพิมพเล็ก
o หามเวนวรรคและหามใชเครื่องหมายอื่นใด ยกเวน Dash (ขีดกลาง)
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o ชื่อไฟลแรกของเอกสารเว็บ มักจะใชชื่อ index
o นามสกุลของเอกสารเว็บ มีสองรูปแบบ คือ .htm และ html ดังนั้นผูพัฒนาควร
สอบถามจาก Web Administrator กอนวาเครื่องบริการเว็บที่ใชเก็บเอกสารเว็บ
รูจักนามสกุลไฟลรูปแบบใด หมายเหตุ แนะนําใหใชนามสกุลเปน .html
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี้ยังจะตองพิจารณาถึงลักษณะหนาเว็บ, ลักษณะของสีพื้น, สีอักษรและสีของ
จุดลิงก (Links) ดวย โดยสามารถรางหนาเว็บคราวๆ เพื่อใหเห็นภาพโดยรวมกอนสรางงานจริง
รวมทั้งการใชสีของหนาเว็บ ควรใชสีที่อานงาย สบายตา และมีลักษณะรวมกันในทุกๆ หนาเว็บ
ไมควรเปลี่ยนสีพื้นใหฉูดฉาด
รวมทั้งศึกษาหนาเว็บไซตที่มีการพัฒนาในเครือขายเพื่อเปน
แนวทางในการออกแบบ
ขั้นตอนนี้สามารถทําไดงายๆ โดยการเขาไปยังเว็บไซตตางๆ แลวบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
เว็บไซตที่ชอบ เชน ลักษณะการออกแบบกราฟก การจัดวางเนื้อหา (Layout) ขอมูลเกี่ยวกับสีพื้น
สีกราฟก สีตัวอักษร สีจุดลิงกตางๆ นอกจากนี้ยังจําเปนตองอานขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต
จากแหลงขอมูลอื่นๆ
ประกอบอยางสม่ําเสมอ
เนื่องจากเทคโนโลยีเว็บเปนเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

กําหนดโฟลเดอร (Folder)
การกําหนดโฟลเดอรกอนที่จะสรางเว็บไซต เปนลําดับขั้นตอนที่ควรปฏิบัติดวยทุกครั้ง
เพื่อใหเอกสารเว็บแตละชุด มีระบบการจัดเก็บที่เปนระบบ สามารถคนหา และเรียกใชงานได
สะดวก เนื่องจากการสรางเว็บไซต จะมีไฟลตางๆ จํานวนมาก ทั้งไฟลเอกสาร HTML, ไฟล
ภาพกราฟก, ไฟลเสียง, ไฟลวีดิทัศน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไฟลทั้งหมดนี้ ควรจัดเก็บไวในที่ที่
เดียวกัน อาจจะสรางโฟลเดอรยอยเพื่อแยกกลุมไฟลได แตจะตองสรางภายใตโฟลเดอรหลักที่
สรางไวกอนแลว ไมควรแยกไวคนละที่ เพราะจะทําใหการจัดการเว็บมีปญหายุงยากได (การตั้งชื่อ
โฟลเดอรใชหลักการเดียวกับชื่อไฟล)

สรางภาพหรือจัดหาภาพที่เกีย่ วของ
เอกสารเว็บตองเกี่ยวของกับรูปภาพ และสื่ออื่นๆ ดังนั้นควรสรางภาพ หรือจัดหาภาพ
รวมทั้งสื่อที่ตองการ แลวคัดลอกมาไวในโฟลเดอรที่ไดจัดเตรียมไว เพื่อใหสะดวกในการเรียกใช
งาน และการบริหารเว็บไซตในอนาคต
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สรางเอกสารประกอบ
นอกจากภาพแลว อาจจะมีไฟลประกอบอื่นๆ เชน Word, PowerPoint, PDF Document
ก็จะตองเตรียมไวในโฟลเดอรที่สรางไวใหพรอม โดยอาจจะสรางเปนโฟลเดอรเฉพาะของแตละ
ไฟลฟอรแมต

เลือกเครื่องแมขายและเทคโนโลยี
การสรางเว็บไซตในปจจุบัน ยอมหนีไมพนความตองการดานโปรแกรมมิ่ง เชน ตองการ
ตัวนับจํานวนการเขาชมเว็บไซต (Counter) ตองการกระดานขาว (Web board) ตองการสมุดเยี่ยม
(Guestbook) หรือฟงกชันสูงๆ เชน ระบบสมาชิก แตนักพัฒนาเว็บไซตมักจะลืมไปวาระบบ
โปรแกรมบนเว็บ เปนระบบที่สัมพันธกับระบบปฏิบัติการ ดังนั้นกอนสรางเว็บไซต ควรพิจารณา
ใหแนนอนวาเว็บที่พัฒนา จะนําไปเก็บไวบน
เครื่องแมขายที่ใชระบบปฏิบัติการใด เพราะหากเลือกผิดพลาด ก็จะทําใหเว็บนั้นมี
ปญหาอีกมากมาย ดังนั้นการพิจารณาเลือกเครื่องแมขาย และระบบปฏิบัติกอนสรางเว็บไซต จะ
ชวยใหเว็บไซตนั้นไมเกิดปญหาตามมาทีหลัง เชน รันโปรแกรมไมได, มีปญหาเรื่องการเรียกไฟล
ตางๆ ซึ่งเปนปญหาที่นักพัฒนาเว็บมือใหมเกือบทุกรายประสบ

สรางเอกสารเว็บ
จากที่กลาวไววาไฟลเอกสาร HTML เปนไฟลขอความปกติ (Text File) ดังนั้นเพื่อให
โปรแกรมเบราวเซอรทราบวาไฟลเอกสารนี้เปนไฟลเฉพาะ สําหรับกําหนดรูปแบบการแสดงผล
ผานอินเทอรเน็ต จึงมีลักษณะเฉพาะของไฟลเอกสารรูปแบบนี้คือ ในการจัดเก็บไฟล จะตอง
กําหนดนามสกุล หรือสวนขยายของไฟล (File Extension) เปน .htm หรือ .html โดยขอกําหนด
เกี่ยวกับนามสกุลของไฟลนี้ ขึ้นอยูกับผูบริหารเว็บ ดังนั้นกอนสรางเอกสาร HTML ควรสอบถาม
จากผูบริหารเครือขายที่ทานจะนําขอมูลไปฝากไวกอนวาใหกําหนดนามสกุลของไฟลอยางไร
นอกจากการกําหนดนามสกุลของไฟล ชื่อไฟลก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ผูพัฒนาตองตระหนัก
ดวย เพราะผูใหบริการเผยแพรขอมูล หรือผูดูแลระบบเครือขาย อาจจะกําหนดชื่อไฟลเอกสาร
HTML แตกตางกันออกไป
การตั้งชื่อและนามสกุลของไฟล HTML เปนภาษาไทย เปนสิ่งที่ไมควรกระทําเปน
อยางยิ่ง เพราะระบบปฏิบัติการหลายระบบไมสนับสนุนภาษาไทย และควรใชตัวอักษรตัวพิมพ
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เล็กในการกําหนดชื่อและนามสกุลของไฟลทุกครั้ง ปองกันปญหาการทํางานขามระบบปฏิบัติการ
เนื่องจากระบบปฏิบัติการหลายระบบ โดยเฉพาะ UNIX จะเห็นตัวอักษรตัวพิมพใหญ และ
ตัวพิมพเล็กเปนคนละตัวกัน (Case-Sensitive)

ตรวจสอบผลเอกสารเว็บ
ขณะที่สรางเอกสารเว็บ ควรตรวจสอบผลผานโปรแกรมแสดงผลเบราวเซอรหลายคาย
หลายรุน (หากทําได) เพราะโปรแกรมเบราวเซอรแตละคาย แตละรุน จะรูจัก หรือใหผลลัพธจาก
คําสั่ง HTML ไมเหมือนกัน จะไดทราบขอบกพรอง ขอผิดพลาด และสามารถแกไขไดทัน กอนที่
จะสงขึ้นไปแสดงผลจริงในระบบอินเทอรเน็ต
ขอที่ควรคํานึงถึงในการทําเว็บเชิงพาณิชยก็คือ ภาษา HTML เปนภาษาที่ยังไมตาย ยังมี
การพัฒนาชุดคําสั่งใหมๆ อยูเรื่อยๆ ดังนั้นอยาพยายามไลตามเทคโนโลยีใหมๆ เหลานี้ ควรพัฒนา
เว็บเพจที่สามารถเรียกดูไดจากเบราวเซอรหลายๆ รุน หลายคาย ดีกวายึดคายใด คายหนึ่ง หรือรุน
ใด รุนหนึ่ง มิฉะนั้นอาจจะทําใหพลาดจากลูกคาบางกลุมไปได

สงขอมูลขึ้นเครื่องบริการเว็บ (Server)
เมื่อไดพัฒนาเอกสารเว็บ และตรวจสอบผลไดตามที่ตองการแลว ก็สามารถโอนขอมูล
นั้นๆ ไปยังเครื่องบริการเว็บได โดยใชโปรแกรมกลุมถายโอนขอมูล (FTP Software) เชน
FileZilla กอนโอนขอมูล จะตองขอสิทธิ์และพื้นที่จากผูดูแลระบบกอนเสมอ และตลอดจนตอง
สอบถามขอมูลที่จําเปนในการโอนขอมูล เชนชื่อบัญชีของผูมีสิทธิ์ (Login Name / Account
Name) รหัสผานของบัญชี (Password) เปนตน

สราง Site Management
คําสั่งแรกในการสรางเอกสารเว็บดวย Nvu คือการสราง Site Management เนื่องจาก
เอกสารเว็บจําเปนตองทํางานกับโฟลเดอรเฉพาะ ดังนั้นจะตองระบุให Nvu รูจักโฟลเดอรนี้กอนที่
จะมีการสรางงานใดๆ คําสั่งสราง Site Management มีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. สรางโฟลเดอรสําหรับบันทึกเอกสารเว็บ เชน c:\boonlert
2. คัดลอกไฟลภาพ ไฟลประกอบตางๆ ที่จําเปนในการพัฒนาเว็บมาไวรวมกันใน
โฟลเดอรนี้ อาจจะแยกเปนโฟลเดอรยอยไดตามความเหมาะสม
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3. เปดใชงานโปรแกรม Nvu
4. คลิกปุม Edit sites จาก Nvu Site Manager Panel

5. กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต

• Site Name:

ชื่ออางอิงสําหรับ Site Management

• Publishing address ระบุโฟลเดอรที่ตองการทํางานดวย โดยคลิก
เลือกจากปุม Select directory
6. เมื่อระบุรายการตางๆ แลวคลิกปุม OK จะปรากฏรายการ Site Management ที่
ระบุใน Site Manager Panel ดังนี้
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ปรับแตงระบบกอนสรางเว็บ
จากขอกําหนดเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารเว็บโดยเฉพาะเอกสารเว็บภาษาไทย มี
จุดตองใหความสําคัญหลายจุด จุดสําคัญจุดแรกก็คือ การเขารหัสภาษาไทย (Thai Encoding) และ
แบบอักษร (Font) ดังนั้นกอนใชงานโปรแกรม Nvu จําเปนตองปรับแตงโปรแกรมใหสนับสนุน
การใชงานภาษาไทยอยางครบสมบูรณ โดยแบงได 2 ขั้นตอนคือ

การกําหนดแบบอักษรภาษาไทย
การกําหนดแบบอักษรภาษาไทยสําหรับเอกสารเว็บ มีขั้นตอน ดังนี้
• สรางไฟลเอกสารเว็บ
• เลือกเมนูคําสั่ง Tools, Preferences…
• เลือกหมวดรายการ Fonts แลวกําหนดคาดังนี้
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o Fonts for:

ระบุเปน Thai

o Proportional

ระบุเปน sans-serif

o รายการฟอนตที่เหลือทุกรายการใหเลือกเปน MS Sans Serif
• คลิกปุม OK เพื่อยืนยันการกําหนดแบบอักษรสําหรับเอกสารเว็บ

การเขารหัสภาษาไทย
การเขารหัสภาษาไทย เปนขั้นตอนสําคัญที่สุดของซอฟตแวรในกลุม HTML Generator
เพื่อใหเอกสารเว็บบันทึกอักขระภาษาไทยไดถูกตอง (Thai Encoding) แสดงผลบนเว็บเบราวเซอร
ไดอยางถูกตองดวย โดย Nvu มีคาํ สั่งควบคุมการเขารหัสภาษาไทย ดังนี้
• สรางไฟลเอกสารเว็บ ดวยคําสั่ง File, New
• เลือกคําสั่ง View, Character Encoding, More, SE & SW Asian, Thai (TIS-620)

สรางเอกสารเว็บ
เมื่อปรับแตงระบบเกี่ยวกับภาษาไทยแลว ก็จะเขาสูขั้นตอนการสรางเอกสารเว็บ โดยขอ
แบงเปนรายละเอียดยอยดังนี้

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

93

กําหนดคุณสมบัติของเอกสารเว็บ
คุณสมบัติของเอกสารเว็บเปนสวนสําคัญที่จะสงคาใหกับ Search Engine ตางๆ เชน
Google, Yahoo เพื่อเปนขอมูลการสืบคน (Web Metadata) โดยคุณสมบัติเว็บที่จะตองกําหนด
ไดแก ชื่อเรื่องของเอกสารเว็บ (Title) ผูพัฒนาเว็บ (Author) และคําอธิบายเว็บ (Description)
สามารถกําหนดไดดวยคําสั่ง Format, Page Title and Properties…

ปอนขอมูลสวน Title โดยควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษที่มีลักษณะเปนคําสําคัญ
(Keyword) เพื่อเปนขอมูลสงใหกับ Search Engine เพื่อสามารถสืบคนไดภายหลัง จากนั้นกําหนด
ขอมูลประกอบ ไดแก ผูพัฒนาเว็บ (Author) และคําอธิบายเว็บ (Description) แลวเลือกระบบภาษา
ของเอกสารเว็บจากรายการ Language

รูปแสดง Title ของเว็บไซตเนคเทค เมื่อแสดงผานเว็บเบราวเซอร
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บันทึกเอกสารเว็บ
เมื่อกําหนดคุณสมบัติของเอกสารเว็บ และคาควบคุมการแสดงผลเว็บภาษาไทยแลว ควร
บันทึกเอกสารเว็บกอนสรางงานใดๆ โดยเลือกคําสั่ง File, Save… หรือ File, Save As… ทั้งนี้
จะตองบันทึกไวในโฟลเดอรที่กําหนดไวเสมอ
ขอควรระวังในการตั้งชื่อไฟลเอกสารเว็บคือ ชื่อไฟลเอกสารเว็บจะตองเปนภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอังกฤษผสมตัวเลข ควรใชตัวพิมพเล็ก ไมมีชองวาง หรือสัญลักษณใดๆ ยกเวน
เครื่องหมายขีดกลาง สวนขยายของไฟลเอกสารเว็บ ควรกําหนดเปน .html

กําหนดสีของเอกสารเว็บ
เอกสารเว็บควรมีลักษณะโดดเดน นาสนใจ โดยมากมักจะใชสีหรือรูปภาพมาเปนสวน
ควบคุม โดยการเลือกสีที่เหมาะสม หรือรูปภาพที่เหมาะสมมากําหนดเปนพื้นเว็บ (Background)
นอกจากนี้จะตองกําหนดสีของตัวอักษร จุดเชื่อมโยง (Link) ใหเหมะสมกับลักษณะพื้นเว็บดวย
โดยเลือกจากคําสั่ง Format, Page Colors and Background…
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เลือกรายการ Use custom colors โดย Normal Text จะเปนสีของตัวอักษรในสภาวะปกติ
Link Text เปนสีของจุดเชื่อม Active link text เปนสีของจุดเชื่อมที่กําลังทํางาน Visited link text สี
ของจุดเชื่อมที่เรียกดูผานแลว
นอกจากนี้สามารถคลิกปุม Choose File… เพื่อเลือกรูปภาพมาเปนพื้นเว็บแบบรูปภาพ
(รูปภาพจะตองคัดลอกมาไวในโฟลเดอรกอน) และควรเปนรูปภาพที่ออกแบบมาแสดงผลเปนพื้น
เว็บดวย มิฉะนั้นจะทําใหเอกสารเว็บไมนาสนใจได

ปอนขอมูล/ปรับแตง
ขั้นตอนสรางสรรคงานโดยนําขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดียเชน Flash,
Video มาประกอบเพื่อนําเสนอเนื้อหาที่ตองการ ซึ่งมีหลักการสรางสรรคดังนี้
การพิมพงาน
• ใชปุม Style Format ควบคุมการพิมพ
ถาตองการพิมพขึ้นพารากราฟ
ใหมใหคลิกเลือก Paragraph
การพิมพหัวเรื่องใหเลือกเปน
Heading 1 - 6 เปนตน

• ใหใสชองวางระหวางคําเปนชวงๆ ตามความเหมาะสม เพื่อชวยในการตัดคํา
เนื่องจากโปรแกรมไมมีความสามารถดานการตัดคําอัตโนมัติ
• การตัดคํากอนจบบรรทัดใหกดปุม E
• ขณะนี้ทํางานใดๆ สามารถยกเลิกไดโดยเลือกคําสั่ง Edit, Undo
• การปรับแตงลักษณะตัวอักษร จัดพารากราฟ ใหใชการทําแถบสีคลุมขอความที่
ตองการ แลวเลือกลักษณะอักษรที่ตองการ จากปุมควบคุม
หรือเลือกรายการเพิ่มเติมไดจากเมนู Format
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• สัญลักษณพิเศษตางๆ สามารถพิมพไดดวยคําสั่ง Insert, Character and Symbol
แลวคลิกเลือกสัญลักษณที่ตองการ

• เมื่อพิมพและจัดแตงขอความเรียบรอยแลว จึงจะกําหนดแบบอักษร (Font) โดย
ฟอนตที่แนะนําใหเลือกใชไดแก MS Sans Serif หรือ Tahoma
รายการ
• ลําดับรายการที่เปนสัญลักษณขอ (Bullet) ควบคุมดวยปุม Bullet List
• ลําดับรายการที่เปนเลขขอ หรืออักษรลําดับขอ ที่เรียกวา Ordered List ควบคุมดวย
ปุม Numbered List
o การพิมพรายการลักษณะนี้ เริ่มดวยการคลิกที่ปุมเครื่องมือ จากนั้นพิมพ
เนื้อหา เมื่อตองการขึ้นหัวขอใหม หรือรายการใหม ก็ใชการกดปุม E
หากตองการสิ้นสุดการพิมพใหกดปุม E ผานไป 1 รายการ แลวคลิก
ปุมเครื่องมือซ้ําเพื่อจบการทํางาน
o รายการที่กําหนด สามารถควบคุมระดับความสําคัญ หรือ Level ของ
รายการได โดยใชปุม Text Outdent / Text Indent
ปกติจะมีคา
ระดับความสําคัญอยู 3 ระดับ
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o โดยปกติเมื่อกําหนดเนื้อหาแบบรายการรูปแบบ Unordered โปรแกรมจะ
ใหคาเริ่มตนสัญลักษณเปนจุดกลมสีดําทึบสําหรับ Level ที่ 1, จุดกลม
โปรงสําหรับ Level ที่ 2 และสี่เหลี่ยมทึบสําหรับ Level ที่ 3 แตผูพัฒนา
สามารถควบคุมปรับเปลี่ยนได เชนเดียวกับเนื้อหารายการแบบ ordered
สามารถกําหนดใหแสดงไดทั้งแบบเลขขอ หรือตัวอักษร A – Z หรือเลข
โรมัน เปนตน โดยคลิกปุมขวาของเมาสที่รายการ แลวเลือกคําสั่ง List
Properties…

o ปรับเปลี่ยนคาเริ่มตนกรณีเลือก Numbered List โดยกําหนดจากรายการ
Start at โดยใสเปนคาตัวเลข เชน หากตองการใชสัญลักษณเปน A – Z แต
ตองการใหลําดับเริ่มตนที่ตัวอักษร H ก็ใหระบุคาตัวเลขเปน 8 (เนื่องจาก
ตัวอักษร H อยูลําดับที่ 8 ของอักษรภาษาอังกฤษนั่นเอง)
เสนกราฟก (Horizontal Rule)
• เสนกราฟก หรือ Horizontal Rule เปนลักษณะของขอมูลชนิดหนึ่งในเอกสารเว็บที่
มักจะนํามาใชแบงคั่นเนื้อหา โดยการคลิกเมาส ณ ตําแหนงที่ตองการแลวเลือก
คําสั่ง Insert, Horizontal Line
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• การปรับแตงแกไขใหดับเบิลคลิกที่เสนกราฟก

จุดเชื่อม (Link)
• ลิงก หรือจุดเชื่อมเอกสาร นับวาเปนหัวใจหลักของเอกสารเว็บ การทําลิงกสามารถ
ทําไดทั้งขอความ และรูปภาพ
• ลิงกเชื่อมไฟล สามารถทําไดกับไฟลเอกสารหลายฟอรแมต โดยไฟลฟอรแมตอื่นๆ
จะทํางานในลักษณะดาวนโหลด เชน การดาวนโหลดโปรแกรมตางๆ จากหนาเว็บ
o ทําแถบสีคลุมขอความที่ใชเปนจุดลิงก หรือคลิกเลือกรูปภาพ คลิกปุม
Link
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o พิมพชื่อไฟลที่ตองการใหลิงก โดยชื่อไฟลอาจจะเปนไฟล .html หรือ
ไฟลใดๆ ก็ได โดยจะตองระบุ “นามสกุล” ของไฟลดวยเสมอ (หมายเหตุ
ระวังเรื่องพิมพชื่อไฟลตัวพิมพใหญ ตัวพิมพเล็ก ถือวาเปนคนละตัวกัน)
 สามารถคลิกปุม Choose File… เลือกไฟลที่ตองการได
o ถาตองการยกเลิกการทําจุดลิงก ใหดับเบิลคลิกที่คําที่ตองการยกเลิก แลว
ลบรายชื่อไฟลออกจากรายการ Link Location
• นอกจากการลิงกเรียกไฟลเอกสาร HTML ที่กลาวไปแลว ยังสามารถทําจุดลิงกเพื่อ
เรียกโปรแกรมรับสงเมล โดยวิธีนี้จะชวยใหผูใชสามารถเปดโปรแกรมรับสงเมล
ตลอดจนเอกสาร HTML จะสง E-Mail Address ที่กําหนดไวในจุดลิงกไปใสไวใน
รายการ To ใหโดยอัตโนมัติ โดยผูใชไมจําเปนตองเสียเวลาเรียกโปรแกรม และระบุ
E-Mail Address นั่นเอง ทั้งนี้โปรแกรมเบราวเซอรที่เรียกดูเอกสารเว็บ จะตอง
กําหนดคาติดตั้งในการเรียกโปรแกรมรับสงอีเมลไวแลว ไมฉะนั้นก็จะเกิดขอผิด
ผลาดในการเรียกโปรแกรมได โดยการทําลิงกเรียกโปรแกรมสงเมลใชหลักการ
เดียวกับลิงกเปดไฟลขางตน แตใหเปลี่ยนคําบังคับในรายการ Link Location เปน
mailto:ตามดวยอีเมลของเจาของเว็บ เชน mailto:boonlert@nectec.or.th
• ลิงกเรียกเว็บไซตอื่น ใชหลักการเดียวกับการทําลิงกเรียกไฟล แตใหระบุดวยคํา
บังคับ คือ http://ชื่อเว็บ เชน http://www.nectec.or.th ทั้งนี้สามารถระบุ
Target=_blank เพื่อเปดหนาตางใหมในการแสดงผลโดยคลิกปุม Advanced Edit…
แลวเลือกรายการ Target=_blank
การนําเขารูปภาพ
เอกสารเว็บจะนาสนใจหรือไม นอกจากเนื้อหาที่นําเสนอ ภาพกราฟกที่นํามาใช ก็เปน
สวนประกอบสวนหนึ่งเชนกัน หลักการนําภาพมาใชในการสรางเอกสารเว็บ มีขอที่ควรทราบ
ดังนี้
•
•
•
•

ภาพที่นํามาใชไมควรมีขนาดโตเกินไป
หากจําเปนตองใชภาพใหญ จะตองนําเทคนิคการตัดภาพมาชวย
ภาพจะตองเก็บไวในโฟลเดอรเดียวกับเอกสาร HTML
กอนนําภาพมาใสในเอกสาร จะตองเซฟเอกสารกอนเสมอ (Save File) เพื่อให
โปรแกรมรูจัก Directory Path ที่ถูกตอง
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• การนําเขารูปภาพมาใชงานทําไดโดยคลิกปุม Image แลวเลือกภาพที่ตองการ

o คําอธิบายภาพ (Alternate Text) เปนรายการที่มีความสําคัญมาก เนื่องจาก
 ขณะที่มีการโหลดภาพ และใชเวลานาน จะแสดงขอความนี้
กอน
 กรณีที่การโหลดเว็บ เกิดปญหา และไมสามารถแสดงภาพได
จะแสดงดวยขอความแทน
 เปนขอมูลใหกับ Search Engine ในการสืบคนภาพ
 ชวยใหผูที่มีความบกพรองทางสายตา ทราบวาภาพที่ปรากฏ
เปนภาพอะไร เนื่องจากโปรแกรมอานขอความเปนเสียง
(Screen Reader) จะอานรายละเอียดจาก Alt เปนขอความออก
ทางลําโพง
 เปนคําอธิบายเพิ่มเติม เชน มีปุมแสดงดวยคําวา Home อาจจะ
เพิ่มเติมรายละเอียดเปน “คลิกปุมนี้เพื่อยอนกลับหนาแรก” เปน
ตน
o กําหนดขนาดของภาพไดจากบัตรรายการ Dimensions
o กําหนดชองวางระหวางภาพกับขอความ (H Spacing & V Spacing) ความ
หนากรอบภาพ (Border) และการจัดตําแหนงกับขอความ (Align Text to
Image) ไดจากบัตรรายการ Appearance
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 การนําภาพมาแสดงผลคูกับเนื้อหาที่เปนหัวเรื่อง คาจากรายการ
Align ที่สามารถนํามาใชงานได คือ At the Top, In the Center,
At the Bottom
 หากนําภาพมาแสดงผลคูกับเนื้อหาพารากราฟ คาจากรายการ
Align ที่สามารถนํามาใชงานได คือ Wrap to the Left, Wrap to
the Right
o ทําจุดลิงกใหกับภาพโดยระบุ URL จากบัตรรายการ Link

ปดทาย NVU
การสรางเอกสารเว็บดวย Nvu มีวิธีการเดียวกับการสรางเอกสารเว็บดวย Macromedia
Dreamweaver หรือ Microsoft FrontPage ซึ่งเปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมสูงในปจจุบัน และ
ผูพัฒนาเว็บจํานวนมาก ตางก็คุนเคย อีกทั้งรายละเอียดการพัฒนาเว็บ มีรายละเอียดปลีกยอยมาก
จึงขอแนะนํารายละเอียดการพัฒนาเว็บดวยโปรแกรม Nvu ในคูมือการพัฒนาเอกสารเว็บดวย Nvu
โดยเฉพาะตอไป ดังนั้นเนื้อหาในคูมือฉบับนี้ จะแนะนําเฉพาะความสามารถของโปรแกรม และ
การกําหนดคาพื้นฐานตามที่ไดแนะนําไปกอนหนานี้แลวเทานั้น
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Yahoo SiteBuilder เนรมิตเว็บไซตใน 5 นาที
นอกจากโปรแกรม Nvu แลว Yahoo SiteBuilder นับเปนโปรแกรมออกแบบพัฒนาเว็บที่
นาสนใจอีกโปรแกรมหนึ่ง ดวยความสามารถในลักษณะ HTML Generator และ CMS (Content
Management System) แบบกลายๆ ทําใหโปรแกรมนี้ชวยใหการพัฒนาเอกสารเว็บเปนไปไดอยาง
รวดเร็ว สะดวก และแสนจะงายดาย ปานเนรมิตเว็บในเวลาไมถึง 5 นาที

เรียกใชงานโปรแกรม
Yahoo SiteBuilder เมื่อดาวนโหลดและติดตั้งแลว สามารถเรียกใชงานไดจากเมนูคําสั่ง
Start, Program, Yahoo! SiteBuilder, Yahoo! SiteBuilder โดยมีจอภาพทํางานดังนี้

สรางโฟลเดอรขั้นแรกที่สําคัญ
การสรางเอกสารเว็บดวย Yahoo SiteBuilder มีหลักการเดียวกับการพัฒนาเว็บดวย
โปรแกรม Nvu คือการกําหนดโฟลเดอรหลัก ซึ่งเมื่อเรียกใชงานโปรแกรม จะปรากฏหนาตาง
สอบถามการสรางเอกสารเว็บ ดังนี้
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• กรณีที่เปนเว็บไซตใหม ใหเลือกคําสั่ง Create New
• กรณีที่เปนเว็บไซตเดิม ตองการแกไข ใหเลือกคําสั่ง Open Existing
เมื่อเลือกคําสั่ง Create New แลวก็ใหคลิกปุม Start จากรายการดานซายมือของหนาตาง
โปรแกรม

จากนั้นใหระบุชื่ออางอิงเว็บไซต เชน My-Website ในรายการ Name of my web site:
แลวเลือกโฟลเดอรที่ตองการทํางานดวย (อยาลืมวา 1 โฟลเดอรตอ 1 เว็บไซต) โดยคลิกปุม
Change Location จากนั้นคลิกปุม Next เพื่อเลือกรูปแบบการสรางเอกสารเว็บ
• A Template การสรางเอกสารเว็บจากแมแบบสําเร็จรูป โดยโปรแกรมไดเตรียม
แมแบบใหเลือกใชงานหลายรูปแบบ
• A Blank Page การสรางเอกสารเว็บจากหนาเว็บวางเปลา สําหรับทานที่ตองการ
สรางเอกสารเว็บดวยตนเอง

104

ฉลาดเลือกฉลาดใช Open Source Software & Freeware

เพื่อใหเห็นภาพการเนรมิตเว็บไดภายใน 5 นาทีคงตองเลือกรายการ A template แลวคลิก
ปุม Next จากนั้นก็เลือกรูปแบบของเอกสารเว็บจากแมแบบที่โปรแกรมเตรียมให แลวคลิกปุม
Next
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ขั้นตอนสุดทายจะเปนขั้นตอนเลือกไฟลเอกสารที่ตองการนําเสนอ แลวคลิกปุม Next
โปรแกรมจะเนรมิตเอกสารตามที่ตองการไดอยางรวดเร็ว
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ปรับแตงแกไข
การปรับแตงแกไขรายการแตละรายการในเอกสารเว็บ ทําไดงายๆ ดวยหลักการดับเบิล
คลิก ณ จุดที่ตองการแกไข โปรแกรมจะแสดงกรอบหนาตางแกไข เชน เมื่อดับเบิลคลิกที่รูปภาพ
จะปรากฏกรอบแกไขรูปภาพดังนี้

สามารถเปลี่ยนภาพไดโดยคลิกปุม Browse แลวเลือกภาพจากคลังภาพตามตองการ
กรณีที่ดับเบิลคลิก ณ กรอบขอความ จะปรากฏ Cursor ในกรอบขอความสําหรับใหพิมพ/แกไข
ตามตองการ เปนตน

แกไขแถบเมนู
แถบเมนูโดยปกติจะแสดงดวยรายการตามแมแบบที่เลือก การปรับเปลี่ยนใหเปนคําหรือ
ขอความอื่นๆ ทําไดโดยการดับเบิลคลิกที่แถบเมนู ปรากฏสวนควบคุมดังนี้
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แกไขชื่อจากรายการ Display Text และหากตองการเพิ่มรายการก็ทําไดงายๆ โดยบันทึก
ไฟลเอกสารเว็บที่โปรแกรมสรางใหเปนไฟลใหม ดวยคําสั่ง File Save as จากนั้นใหดับเบิลคลิกที่
แถบเมนู จะปรากฏชื่อไฟลใหม ในรายการ Available Pages เลือกชื่อไฟลใหม แลวคลิกปุมลูกศร
สงรายการมายัง Navigation Bar Buttons พรอมกําหนดตําแหนงและ Display Text ตามตองการ
หมายเหตุ โปรแกรมนี้ยังไมสนับสนุนการทํางานภาษาไทย

นําเสนอเว็บไซต
เมื่อปรับแตงแกไขเอกสารเว็บเรียบรอยแลว ตองการนําเสนอเว็บไซต ก็ทําไดโดยเลือก
คําสั่ง File, Preview in browser
เพียง 5 นาทีคุณก็สามารถเนรมิตเว็บไซตสวยๆ จากแมแบบสําเร็จรูปของ Yahoo
SiteBuilder ไดอยางรวดเร็ว คงเปนโปรแกรมทางเลือกที่เหมาะกับงานของคุณไดอยางแนนอน
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แปลงไฟล VDO
VDO สื่อนําเสนอรูปแบบหนึ่งที่นิยมใชกันในปจจุบัน ทั้งรูปของ CD-ROM, PowerPoint
และ Website แตเนื่องจาก VDO มีฟอรแมตหลากหลาย และการใชงานในแตละลักษณะ ก็ตองการ
ฟอรแมตเฉพาะ เครื่องมือแปลงไฟล VDO จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูใชงาน นักพัฒนาระบบที่
ทํางานเกี่ยวกับสื่อ STOIK Video Converter เปน Freeware ขนาดเล็กที่ใชงานงาย รองรับฟอรแมต
ไฟล VDO ไดทั้ง .avi, .mpg, .mpeg. .wmv และ VCD และสามารถแปลงเปนฟอรแมต .avi ซึง่
สนับสนุนการใชงานกับสื่อ PowerPoint และโปรแกรมสรางสื่อการเรียนการสอน เชน
Macromedia Authoreware รวมทั้งการแปลงเปนไฟล .wmv เพื่อใชงานในเอกสารเว็บ

การเรียกใชงาน
เมื่อดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรมเรียบรอยแลว สามารถรียกใชงานโดยเลือกเมนูคําสั่ง
Start, Program, STOIK Imaging, STOIK Video Converter 2, STOIK Video Converter 2 จะ
ปรากฏหนาตางทํางาน ดังนี้
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เลือกไฟลตนฉบับ จากรายการ Input File(s) โดยสามารถเลือกไดทั้งไฟลเดียวและ
หลายไฟล
เลือกโฟลเดอรและไฟลปลายทาง จากรายการ Output file(s)
เลือกรูปแบบของไฟล VDO ที่ตองการจากรายการ Output format ซึ่งมีฟอรแมตใหเลือก
หลากหลายรูปแบบ พรอมทั้งฟงกชันยอยของแตละฟอรแมต เชน ฟอรแมต WMV ที่เลือกทั้ง
รูปแบบที่แสดงผลผาน MODEM หรือผาน ADSL

คลิกปุม Record โปรแกรมจะเริ่มแปลงไฟลตามฟอรแมตที่เลือก ในไฟลและโฟลเดอร
ที่ระบุจากรายการ Output file(s) โดยอัตโนมัติ
ไฟลที่ไดจะมีฟอรแมตและเก็บไวในโฟลเดอรที่ระบุ
ลักษณะงานที่ตองการตอไป

ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดตาม
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แปลงไฟลเสียงดวย Audacity
การสรางสื่อมัลติมีเดีย และสื่อนําเสนอในปจจุบัน คงหนีไมพนการนําไฟลเสียงมา
ประกอบการนําเสนอ โปรแกรม Audacity เปนโปรแกรมชวยบันทึกเสียง ปรับแตงเสียง และ
แปลงฟอรแมตไฟลเสียงไดหลากหลายฟอรแมต รวมทั้งรองรับระบบปฏิบัติการไดหลายระบบ
เชนกัน

เรียกใชงานโปรแกรม
โปรแกม Audacity เมื่อติดตั้งแลวจะปรากฏเมนูคําสั่ง Start, Program, Audacity หรือจะ
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม Audacity บน Desktop เพื่อเรียกใชงานโปรแกรมก็ได เมื่อเรียกใช
งานโปรแกรม จะปรากฏจอภาพทํางานดังนี้

แปลง Digital Sound
ไฟลเสียงดิจิทัลฟอรแมต Wave, MP3, AIFF, AU สามารถนํามาแปลงสลับฟอรแมตกัน
ไดงาย โดยเปดไฟลดวยคําสั่ง File, Open… จากนั้นเลือกคําสั่ง File, Export As Wave หรือ File,
Export as MP3
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บันทึกบางสวนของเสียง
การตัดและบันทึกเฉพาะบางสวนของไฟลเสียง ก็เปนอีกฟงกชันหนึ่งของโปรแกรม โดย
ผูใชสามารถเลือกเฉพาะสวนที่ตองการดวยเครื่องมือ Selection
แลวคลิกปุม Trim outside
selection โปรแกรมจะตัดสวนที่เหลือทิ้งไป

ใชเครื่องมือ Selection
เลือกเนื้อเพลงสวนที่
ตองการ

ผลจากการตัดดวยเครื่องมือ
Trim outside selection

บทสรุป Audacity
Audacity โปรแกรมชวยดานเสียงที่นาสนใจ ทั้งการแปลงฟอรแมตไฟลเสียง ตัดตอเสียง
เหมาะกับการประยุกตใชกับโปรแกรมสรางสื่อนําเสนอสื่อทุกรูปแบบ
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กําจัด Spy ware ดวย Ad Aware
Spy ware หรือโปรแกรมสายลับ โปรแกรมที่เสมือนมีโทษ และคุณ คละเคลารวมกันอยู
ในโปรแกรมเดียวกัน เนื่องเพราะโปรแกรมจําพวกนี้จะดึงขอมูลตางๆ ที่อยูในคอมพิวเตอรของเรา
สงไปยังบริษัทตนทาง (บริษัทแม) ผานทางเว็บไซต อาทิเชน ขอมูลที่เกี่ยวกับเวลาที่เราใช
อินเทอรเน็ต เว็บที่เขาไปดูบอยๆ เปนตน ถือไดวาเปนภัยอยางหนึ่งในการใชงานระบบเครือขาย
ไมวาจะเปนเครือขายสวนบุคคล หรือเครือขายอินเทอรเน็ต เนื่องจากจะทําใหสูญเสียการเปน
สวนบุคคล หรือความปลอดภัยของขอมูล อาจทําใหคอมพิวเตอรเกิดอาการแฮงก เปลือง
หนวยความจํา หรือเปดโปรแกรมบางตัวไมได
Spy ware ถูกเผยแพรไปยังผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกอยางรวดเร็ว ซึ่งรูปแบบของ
การเผยแพรก็แตกตางกันไป สวนใหญมักเผยแพรผานหนาเว็บไซตที่เราเขาไปดูไปชม (สวนมาก
มักเปนเว็บพิเศษสําหรับผูใหญ) และเมื่อผูใชเขาไปในเว็บนั้นๆ ก็จะปรากฏ Pop up เชิญชวนให
คลิก ดวยความมือไวไมทันระวัง หลายตอหลายคนคลิก OK, Yes, Accept ฯลฯ โดยที่ไมไดอาน
หรือไมคอยไดอาน หรือไมเคยไดอานวาขอความดังกลาวคืออะไร Spy ware จึงถูกโหลดมายัง
เครื่องทันที

Ad-Aware SE เครื่องมือกําจัด Spy ware
Spy ware เปนสิ่งที่ผูใชคอมพิวเตอรหลีกเลี่ยงไมไดอยางแนนอน แตก็สามารถปองกัน
ได โดยติดตั้งซอฟตแวรปองกัน Spy ware ซึ่ง Ad Aware SE นับเปนตัวเลือกที่ดี เนื่องจาก “ฟรี”
และมีความสามารถที่โดดเดนในการตรวจสอบ และกําจัด Spy ware ไดเปนอยางดี โปรแกรมนี้
สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต หรือเลือกจากแผน CD

ตรวจสอบ Spy ware
โปรแกรม Ad Aware SE ที่ติดตั้งเรียบรอยแลว จะปรากฏเปนไอคอนเรียกใชงานบน
Desktop เพื่อสะดวกในการเปดใชงานโปรแกรม และเมื่อดับเบิลคลิกเปดโปรแกรมจะปรากฏ
หนาตางโปรแกรม ดังนี้
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การใชงานก็ทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว เพียงแคคลิกเมาสบนปุม Start โปรแกรมก็จะเริ่ม
ตรวจสอบ Spy ware ในเครื่องและรายงานผล ดังนี้
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โปรแกรมจะรายงานผลการตรวจสอบ Spy ware ดังรูปขางตน เมื่อคลิกปุม Next จะเขาสู
สวนกําจัด Spy ware

การกําจัด Spy ware ใหคลิกขวา แลวเลือกคําสั่ง Select all objects เพื่อเลือกทั้งหมด
จากนั้นคลิกปุม Next โปรแกรมจะสอบถามวาตองการลบ Spy ware ออกทั้งหมดหรือไม ก็คลิก
Yes เพื่อกําจัด Spy ware

Updated บางนะครับ
โปรแกรม Ad Aware ที่ติดตั้งไวแลว ควรปรับปรุงรุนเปนระยะ โดยคลิกที่รายการ
Check for updates now
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Zip-Unzip หลายฟอรแมตดวย IZArc
โปรแกรม WinZip เปนอีกโปรแกรมหนึ่งที่คอมพิวเตอรจํานวนมากไมมีไมได เพราะ
ไฟลเอกสารตางๆ
ในปจจุบันมีขนาดไฟลโตเกินกวาจะสงทางอีเมลหรือบันทึกในแผนดิสก
WinZip จึงเปนทางเลือกที่ดี แตก็มีปญหาในการใชงานเนื่องจากเปนซอฟตแวรที่ตองจายเงินซื้อ จึง
จะสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งโปรแกรมนี้จะรูจักฟอรแมตจํากัด (เฉพาะ .zip)
ในขณะที่กระแส Open Source และการทํางานขามระบบ (Cross Platform) มีสูง สงผลใหไฟลบีบ
อัดมีฟอรแมตอื่นๆ นอกจากฟอรแมต .zip ที่ใชงานในปจจุบัน เชน .rar, .tar เปนตน
โปรแกรม IZArc เปนโปรแกรมบีบอัด และคลายไฟลที่เปน Open Source และ
สนับสนุนฟอรแมตหลากหลาย ไดแก 7-ZIP, A, ACE, ARC, ARJ, B64, BH, BZ2, BZA, CAB,
CPIO, DEB, ENC, GCA, GZ, GZA, HA, JAR, LHA, LIB, LZH, MBF, MIM, PAK, PK3, RAR,
RPM, TAR, TAZ, TBZ, TGZ, TZ, UUE, WAR, XXE, YZ1, Z, ZIP, ZOO
IZArc มีวิธีการติดตั้งที่งาย สะดวก รวดเร็ว เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุ ก็จะไดไอคอน
โปรแกรมและการติดตั้งในคอมพิวเตอรอยางรวดเร็ว

บีบอัดไฟล (Compress)
การบีบอัดไฟล สามารถทําไดทั้งไฟลเดียว และกลุมไฟล เพียงแตเลือกไฟล แลวคลิกขวา
ที่ไฟลก็จะปรากฏเมนูลัดจากการคลิกขวา (Context menu) ดังนี้
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เลือกรายการ Add to Archive File.. เพื่อระบุไฟล ชื่อไฟล และฟอรแมตของไฟลตามที่
ตองการ

• Add to Archive

เลือกไดรฟ, โฟลเดอร และชื่อไฟล

• Archiving Type

เลือกฟอรแมตของไฟล

• Action
ตองการสรางไฟลใหม หรือนําขอมูลไปรวมกับไฟลที่มีอยู
แลว (Add) หรือลบไฟลตนฉบับเมื่อบีบอัดเรียบรอยแลว (Move)
• Compression

เลือกลักษณะการบีบอัด

• Method

เลือกหลักการบีบอัด

• Password

ตั้งรหัสผานสําหรับการคลายไฟล

หรือจะเลือกรายการ Add to ………..zip ซึ่งโปรแกรมจะนําชื่อไฟลมาใชเปนชื่อ .zip
โดยอัตโนมัติ และบันทึกไวในโฟลเดอรเดียวกับไฟลตนฉบับ
กรณีที่เลือกไฟลมากกวา 1 ไฟล ชื่อไฟลอัตโนมัติ .zip จะใชชื่อโฟลเดอรที่เก็บไฟล
ตนฉบับ
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การคลายไฟล (Uncompress)
ไฟลที่ผานการบีบอัด จะไดนามสกุลไฟลตามฟอรแมตที่เลือก เชน .zip หรือ .rar ซึ่งเมื่อ
ตองการนําไปใชงาน จะตองคลายไฟลออกกอน โดยคลิกขวาที่ไฟลที่ตองการคลาย แลวเลือก
คําสั่งจากเมนูลัด

• Extract to…

เลือกไดรฟ และโฟลเดอรปลายทาง

• Extract Here

คลายไฟลไวในโฟลเดอรปจจุบัน

• Extract to .. \xxxx
โฟลเดอรนี้

สรางโฟลเดอรตามชื่อไฟลตนฉบับ แลวคลายไฟลไวใน

• E-Mail …

สงผานระบบอีเมล

• Convert Archive

แปลงเปนฟอรแมตอื่น

• Create Self-Extracting แปลงเปนไฟล .exe เพื่อใหสามารถนําไปใชงานไดโดยไม
ตองมีโปรแกรม IZArc
• Test

ตรวจสอบไฟลวามีปญหาใดหรือไม
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7-Zip
โปรแกรม 7-Zip เปนโปรแกรมสําหรับบีบอัดไฟลที่มีความสามารถมากตัวหนึ่ง และยัง
เปนของฟรีดวย สนับสนุนฟอรแมตไฟลประเภทตางๆ มากมาย เชน 7z, ZIP, GZIP, TAR, BZIP2,
RAR, CAB, ARJ, CPIO, RPM, DEB และ SPLIT
โปรแกรมนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถบีบอัดไฟลไดมากกวาฟอรแมตประเภทอื่น โดย
ใชนามสกุล .7z ซึ่งเปนนามสกุลเฉพาะของโปรแกรมนี้แตสามารถนําไปใชกับโปรแกรมบีบอัด
ไฟลอื่นๆ ไดไมวาจะเปน WinZip, IZArc เปนตน โปรแกรมนี้สามารถที่จะบีบอัดไดมากกวา
ประมาณ 2-10 เปอรเซ็นต

ติดตั้งโปรแกรม
7-Zip มีวิธีการติดตั้งที่งาย สะดวก รวดเร็ว เพียงแตดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม
7z313.exe และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุ ก็จะไดไอคอนโปรแกรมและการติดตั้งในคอมพิวเตอร
อยางรวดเร็ว

บีบอัดไฟล (Compress)
การบีบอัดไฟล สามารถทําไดทั้งไฟลเดียว และกลุมไฟล จากนั้นคลิกปุมขวาของเมาส
จะปรากฏจอภาพทํางานดังนี้
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ในชองรายการ
ในหนาจอนี้สามารถที่จะเลือกฟอรแมตที่ตองการไดโดยคลิกที่
Archive format แลวเลือกฟอรแมตที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม OK โปรแกรมจะบีบอัดไฟล
ใหโดยอัตโนมัติ

การคลายไฟล (Uncompress)
ไฟลที่ผานการบีบอัด จะไดนามสกุลไฟลตามฟอรแมตที่เลือก เชน .7z, .zip หรือ .rar
เปนตน ซึ่งเมื่อตองการนําไปใชงาน จะตองคลายไฟลออกกอน โดยคลิกเลือกไฟลแลวกดปุมขวา
ของเมาส เลือกคําสั่ง Extract files หรือ Extract Here

เพียงเทานี้ก็สามารถที่จะบีบอัดหรือคลายไฟลไดโดยงายดาย โดยที่ไมตองเสียเงินไปซื้อ
โปรแกรมบีบอัดไฟลมาใชงานและเปนการประหยัดเงินขององคกรไดดวย
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ปองกันขอมูลดวย EasyEncripher
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ชวยใหการสงขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว แตก็มีผลราย
ตามมาก็คือ การละเมิดสิทธิ์ดวยการเขาไปดูขอมูลที่ไมตองการเปดเผย เชน การสงไฟลเอกสาร
ผานอีเมลไปยังผูรับปลายทาง แตถูกละเมิดระหวางทาง แนวทางแกไขที่นาสนใจวิธีหนึ่ง ก็คือ
การเขารหัสไฟลเอกสารที่ตองการสงผานระบบอินเทอรเน็ต แลวสงไฟลที่ผานการเขารหัสไปยัง
ผูรับ พรอมแจงวิธีการถอดรหัสดวยชองทางอีกชองทางหนึ่ง
การเขารหัส และการถอดรหัส มีเทคโนโลยีที่นํามาใชไดหลากหลายรูปแบบ และเปน
เรื่องยากสําหรับผูใชทั่วไป แตดวยซอฟตแวร EasyEncripher จะชวยใหการเขารหัส และถอดรหัส
เปนไปไดอยางงาย ผูใชไมตองศึกษาเทคโนโลยีการเขารหัส และถอดรหัสที่รูสึกวาจะยากเย็น
แสนเข็น เพราะทุกอยางเปนหนาที่ของโปรแกรม
EasyEncripher เปน Freeware ที่รองรับการเขารหัสไฟลเอกสารไดหลากหลายฟอรแมต
เชน exe, zip, rar, mp*, wav, rm*, bmp, jpg, avi, doc รวมทั้งขอความจากการพิมพผานโปรแกรม
(Text) โดยอาศัยเทคโนโลยีการเขารหัสที่มีในปจจุบัน ใหผูใชไดเลือกตามความชอบ เชน
เทคโนโลยี Blowfish, 3Way, Gost, IDEA, Skipjack และ Cast 256 สามารถกําหนดรหัสควบคุม
การเขา และถอดรหัสไดถึง 56 หลัก

เรียกใชงานโปรแกรม
EasyEncripher สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต เมื่อดับเบิลคลิกจะปรากฏรายการ
ไฟลโปรแกรม จากหนาตางโปรแกรม Unzip ใหดับเบิลคลิกที่รายการโปรแกรม Setup แลวเลือก
ตามที่โปรแกรมระบุ ซึ่งจะเปนขั้นตอนติดตั้งที่งายและสะดวก เมื่อติดตั้งเรียบรอย จะปรากฏเมนู
คําสั่งเรียกโปรแกรมใน Start Menu คือ Start, Program, Easy Encipher v1.0a+ Free Edition,
EasyEncipher
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การเขารหัสไฟลเอกสาร
การเขารหัสไฟลเอกสาร ทําไดโดยเตรียมไฟลเอกสารตนฉบับ เมื่อเปดใชงานโปรแกรม
ก็จะปรากฏหนาตางทํางาน ดังนี้

• คลิกปุม New เพื่อสรางชุดการเขารหัสใหม (New Project) โดยมีหนาตางควบคุม
ดังนี้
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o Plain Text

ระบุชื่อโปรเจ็ค

o Input File

เลือกไฟลที่ตองการเขารหัส

o Output File เลือกไดรฟ โฟลเดอร และกําหนดชื่อไฟลที่ผาน
o การเขารหัสแลว โปรแกรมจะกําหนดสวนขยายไฟล เปน .eed
o Password & Verify รหัสสําหรับการถอดรหัส ระบุไดถึง 56 หลัก
o Mode

เลือก Encripherment เนื่องจากเปนการเขารหัส

o Algorithms เลือกรูปแบบการเขารหัสที่ตองการ
o Delete original files ลบไฟลตนฉบับเมื่อเขารหัสเรียบรอยแลวหรือไม
• เมื่อกําหนดคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหคลิกปุม OK จะปรากฏรายการที่กําหนดใน
หนาตางโปรแกรม

• เลือกชุดเอกสารที่ตองการเขารหัส คลิกปุม Go! เพื่อเขารหัสไฟลเอกสาร
จะไดไฟล .eed ในไดรฟ และโฟลเดอรที่ระบุไวในรายการ Output File
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การสงเอกสาร
ไฟลเอกสารที่เขารหัสแลว สามารถสงไปยังผูรับปลายทางโดยผานสื่อตางๆ เชน E-Mail
หรือ FTP หรือ MSN หรือ ICQ ทั้งนี้ควรติดตั้งโปรแกรมนี้ในคอมพิวเตอรของผูสงเอกสารและ
ผูรับเอกสาร ผูสงควรแยกการสงไฟลเอกสาร ออกจากการสงขอมูลการถอดรหัส เพื่อปองกันการ
บุกรุกระหวางทาง

การถอดรหัสไฟลเอกสาร
ไฟลเอกสารที่เขารหัสแลว จะไมสามารถเปดดูไดโดยดับเบิลคลิก จะตองนําไฟล
ดังกลาวไปถอดรหัสดวย Algorithm และรหัสที่ผูสรางกําหนดไวกอน จึงจะไดไฟลเอกสารเหมือน
ตนฉบับกอนการเขารหัส การถอดรหัสใชวิธีการเดียวกับการเขารหัสแตเปลี่ยนรายการ Mode เปน
Decripherment เนื่องจากเปนการเขารหัส โดยจะตองปอนรหัสผาน และ Algorithms ใหตรงกับ
การเขารหัส

เมื่อกําหนดรายการตางๆ แลวใหคลิกปุม Ok และปุม Go! เพื่อเริ่มถอดรหัสไฟลที่เลือก
ผูสงเอกสารที่เขารหัส จะตองแจงรหัสผานและ Algorithms ใหกับผูรับดวยทุกครั้ง ผูรับ
เอกสารจึงจะสามารถถอดรหัสไฟลไดอยางถูกตอง
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สื่อออนไลนเปนออฟไลนดวย WinHttrack
การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาตางๆ คงจะประสบปญหาความลาชา
ความแออัดของสัญญาณอินเทอรเน็ต ซอฟตแวรกลุม Offline Web จึงเปนทางออกที่ดี โดย
โปรแกรมจะดูดเนื้อหาขอมูลจากเว็บไซตมาเก็บไวในคอมพิวเตอร
เมื่อนักเรียนตองการศึกษา
เนื้อหา ก็เพียงแตเปดจากคอมพิวเตอรที่เก็บเนื้อหานั้น โดยไมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต โปรแกรม
WinHTTrack เปนหนึ่งในซอฟตแวรกลุมนี้ ที่มีความสามารถนาสนใจ รวมทั้งโปรแกรมนี้ใชงาน
ในระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอรชัน

เรียกใชงานโปรแกรม
การเรียกใชงานโปรแกรม WinHTTrack ก็ทําไดโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมบน
Desktop หรือเลือกจากเมนูคําสั่ง Start, Program, WinHTTrack, WinHTTrack Website Copier
หรือคลิกเลือกจากไอคอนบน Desktop ชื่อ HTTrack Website Copier และจะปรากฏหนาตาง
โปรแกรม ดังนี้
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การเริ่มตนในการเก็บที่อยูของเว็บ ใหตั้งชื่อโปรเจ็กตที่จะเก็บขอมูล (ดังหมายเลข 1)
เลือกตําแหนงที่จะเก็บขอมูล โดยปกติโปรแกรมจะตั้งไวที่ C:\My Web Site สามารถเปลี่ยนได
(ดังหมายเลข 2) กด Next เพื่อทําขั้นตอนตอไป

n

o
ขั้นตอนนี้จะเปนการเลือกเก็บเว็บไซตวาจะเก็บแบบไหนจะมี Action ใหเลือกวาจะใช
วิธีการใดในการดูดเว็บ โดยปกติก็จะเปน Download Web Site หรือ Update existing download
โดยหัวขอนี้เราจะตองมีเว็บไซตอยูในเครื่องของเราแลว (ดังหมายเลขที่ 3) ใสชื่อ URL ลงในชอง
(หมายเลขที่4) คลิกปุม Next เพื่อทําขั้นตอนตอไป

p
q
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เลือกรูปแบบการติดตอทางอินเทอรเน็ตที่เชื่อมตอ จากนั้นคลิกปุม Finish

โปรแกรมจะดาวนโหลดขอมูลจากเว็บไซตที่กําหนดมาไวที่เครื่องคอมพิวเตอร จากนั้น
คลิกปุม Finish เพื่อจบการทํางาน

ขอมูลจากเว็บจะถูกเก็บไวใน Folder ที่ตั้งไว เทานี้เราก็สามารถดู Web Site ไดโดยที่ไม
ตองตออินเตอรเน็ตแลว
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บทสรุป
เอกสารฉบับนี้ นับเปนเอกสารเริ่มตนสําหรับทุกทานที่สนใจเลือกใชซอฟตแวรทางเลือก
ซึ่งมีใหเลือกใชฟรี ทั้งที่อยูในรูปแบบ Open Source และ Freeware อยางไรก็ตามยังมีโปรแกรมอีก
หลายโปรแกรมที่ทางผูพัฒนาจะดําเนินการจัดทําและนําเสนอทานในโอกาสตอไป บางโปรแกรม
อาจจะนําเสนอผานเว็บไซต NECTEC e-Learning (http://elearning.nectec.or.th) บางโปรแกรมมี
เนื้อหาคอนขางซับซอน ก็จะนําเสนอเปนเลมเฉพาะโปรแกรมออกไป

หวังวาผูสนใจเลือกใชซอฟตแวรทางเลือก
ตอไป

จะมีคําแนะนําเพื่อปรับปรุงเอกสารในครั้ง

