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บทบรรณาธิการ

 เราคงเคยชินกับคำพูดที่ว่า ประเทศไทยมี 3 ฤดู คือฤดูร้อน 

ร้อนมาก และร้อนที่สุด แต่สภาพอากาศในระยะวันสองวันที่ผ่าน 

มาน้ีคงเป็นสภาพอากาศที่หลายๆ คนรอคอย เพราะเป็นโอกาสดี 

ที่จะได้นำเสื้อผ้า เสื้อกันหนาวออกมาใช้กันเสียที นั่นก็เพราะว่า 

ทุกภาคของประเทศไทยมีอุณภูมิลดลง ทำให้มีอากาศเย็น บางจังหวัด 

ในภาคเหนือมีอุณภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส และประมาณ 16-18 

องศาเซลเซียสในกรุงเทพฯ ซึ่งถือว่าอากาศหนาวที่สุดในรอบ 30ป ี

เลยทีเดียว

 กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์สภาพอากาศของประเทศไทย 

ในช่วงวันที่ 23-25 มกราคม 2559 ไว้ว่า บริเวณความกดอากาศสูง 

กำลังแรงจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวแล้ว คาดว่า 

จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จึงทำให้ 

สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตก และมีลมแรงหลังจากนั้นอากาศจะ

หนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิจะลดลง 6-10 องศาเซลเซียส

 ดังนั้นในช่วงนี้เราจึงควรระมัดระวังรักษาสุขภาพของเราให้ 

แข็งแรง โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ 

ต้องพักผ่อนที่เพียงพอ ทำร่างกายให้อบอุ่น รับประทานอาหาร 

ที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  

 สำหรับ Multimedia e-News ฉบับนี้ เนื้อหาจะเหมาะกับ 

ผู้ที่กำลังมองหาโปรแกรมดี ๆ ที่ใช้ในการจับภาพวีดิโอหน้าจอ 

คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ชื่อว่าโปรแกรม 

“SCREEN2EXE/SCREEN2SWF” ซึ่งใช้งานง่ายอีกทั้งยังเป็น 

Freeware คือสามารถใช้งานฟรี และนอกจากนี้ในเล่มยังมีสาระดี ๆ  

อีกมากมาย หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะ

Editorial
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

ศุภลักษณ์  จุเครือ



คุณสมบัติที่น่าสนใจของ SCREEN2EXE/SCREEN2SWF

รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10 

ในการบันทึกหน้าจอ มีลูกเล่นเมื่อคลิกเมาส์ 

เพิ่มการบันทึกเสียงประกอบการบรรยายได้

มีฟังก์ชั่นในการตัดต่อเสียงและวีดีโอที่บันทึกมาได้ด้วย

เลือกได้ว่าบันทึกวีดีโอเป็นภาพสีหรือขาวดำ 

เลือกคุณภาพของวีดีโอได้ตามลักษณะที่ต้องการ

Export ไฟล์ได้หลายรูปแบบ เช่น AVI MP4 Flv SWF  

 ในปัจจุบันมีโปรแกรมจับภาพหน้าจอ 

คอมพิวเตอร์อยู่มากมาย แต่ถ้าคุณกำลังมอ

งหาโปรแกรมจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

(Screen Capture Program) ดี ๆ สักตัว 

ที่ใช้งานง่าย  และสบายกระเป๋า อยู่ ขอแนะนำ 

โปรแกรม SCREEN2EXE / SCREEN2SWF  

เพราะนอกจากจะใช้งานง่าย มีขนาดเล็กแล้ว 

เรายังดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีไม่มีค่า 

ลิขสิทธ์ ทำให้งานที่ต้องใช้จับภาพหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ เช่น ทำสื่อการเรียนการสอน 

ทำวีดิโอสอนการใช้งานโปรแกรม การใช้งาน  

หรือต้องการจับภาพหน้าจอเว็บไซต์ ฯลฯ โดยมกีาร 

ทำงานเพียง 3 ขั้นตอน คือ Record edit และ 

Save 
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เริ่มต้น ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่

http://www.screen-record.com/screen2exe.htm#

ขั้นตอนการลงโปรแกรม

ดาวน์โหลด

1

2

3 4
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ขั้นตอนการทำงาน

1. คลิกที่ Start เพื่อเปิดโปรแกรม  

กดปุ่ม Start recorder เพื่อเริ่มการบันทึกหน้าจอ ในขณะที่บันทึก จะมี Icon โปรแกรมอยู่

ด้านนมุมขวาล่างของจอคอมพิวเตอร์ 

2. เมื่อต้องการหยุดบันทึก ให้กดปุ่ม 

F10 ที่คีย์บอร์ดหรือคลิกทีI่con 

โปรแกรมอยู่ด้านนมุมขวาล่าง

ของจอคอมพิวเตอร์ 

Start recorder

ขั้นตอนการบันทึกวีดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์
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กด F10 เพื่อหยุดการบันทึกหน้าจอ แล้วจะเกิดหน้าต่างนี้

3. คลิกปุ่ม Continuous / edit  คลิกที่ไทม์ไลน์เพื่อเลื่อนดู ช่วงวีดีโอ

กด Continuous / edit

แถบ Timeline

VDO ที่ capture ได้

แถบคำสั่งต่าง ๆ

ปุ่ม Start ปุ่ม End

ปุ่ม Play
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ถ้าต้องการให้วิดีโอเริ่มต้นจากช่วงใด ให้กดปุ่ม S (Start) เพื่อกำหนดเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นกดปุ่ม 

Play ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงจุดที่สิ้นสุด แล้วกดปุ่ม E (End)

กด play ดูVDO แล้วกดปุ่ม S

set จุดเริ่มต้น VDO

กด play ต่อไป แล้วกดปุ่ม E

set จุดสุดท้ายของ VDO

ขั้นตอนการเพิ่มกล่องข้อความอธิบายเนื้อหา

4. การเพ่ิมกล่องข้อความอธิบายเน้ือหา 

ให้เล่ือนไทมไลน์ไปยังตำแหน่งท่ีต้องการ 

เพ่ิม ให้คลิกปุ่ม Add annotation 

กดปุ่ม Add annotation 
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กด แถบ text แล้วพิมพ์ข้อความ แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

2.กดText

3. พิมพ์ข้อความ

1. เลือกช่วง VDO

คลิกที่ปุ่ม BK เพื่อกำหนดสีของกล่องข้อความ สีของตัวอักษร คลิกที่ Fore

เลือกสีแล้ว OK
คลิกสี
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จากนั้นคลิกที่ แถบ General เพื่อกำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้ ข้อความนั้นแสดงในวินาที

ที่เท่าไหร่ถึงไหร่ แล้วกด OK
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5. การเพิ่ม รูปภาพลงในวิดีโอ ให้เลือกช่วงที่ต้องการแทรกภาพ  จากนั้นกด add image 

แล้วกดปุ่ม load

ขั้นตอนการเพิ่มรูปภาพลงวิดีโอ

Common Graph คือเลือกรูปทรง 

ที่โปรแกรมมีมาให้ 

From คือการเลือกไฟล์ภาพจาก 

เครื่องคอมพิวเอตร์ที่เรามี  ลองเลือก  

Common Graph จะได้รูปมาดังนี้ 

เลือกที่ต้องการแล้วกด Open
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 10.   การ Zoom หรือ ปรับโฟกัส วีดีโอบางช่วงให้คลิกที่ ปุ่ม แล้ว ปรับกรอบสี่เหลี่ยม

ไปยังจุดที่ต้องการซูม แล้วกำหนดเวลาที่ต้องการ แล้วกด ok ทดสอบโดนกดปุ่มplay

 11. add Mosaic คือเบลอส่วนที่อยู่ภายนอกกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อเน้นจุดสำคัญ  ให้คลิกที่ 

ปุ่ม add Mosaic แล้ว ปรับกรอบสี่เหลี่ยมไปยังจุดที่ต้องการให้ชัด  (ด้านในกรอบจะชัด)  

หรือจะเลือกรูปแบบอื่น ๆ ก็ได้เช่น เพื้นหลังขาว ดำ / เทา  แล้วกำหนดเวลาที่ต้องการ แล้วกด 

ok ทดสอบโดยกดปุ่ม play

เลือกรูปที่ต้องกาารแล้ว open 

ปรับว่าต้องการให้ชัดแค่ไหน 
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 12. เมื่อกำหนดทุกอย่างแล้วกดปุ่ม Done จะเข้าสู่ขั้นตอนการ Save  กำหนดคุณภาพไฟล์ 

ชื่อไฟล์ ที่เก็บ ตั้งชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ที่ encode แล้วกด save now เมื่อโปรแกรม Encode 

เสร็จแล้วกดปุ่ม finish

 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม SCREEN2EXE/SCREEN2SWF  มีเพียงเท่านี้  ซึ่งถือว่าเป็น 

การใช้งานที่สะดวกมาก ๆ  สำหรับอาจารย์ หรือท่านที่ต้องการทำสื่อการสอน ที่ต้องใช้การบันทึก 

วีดิโอหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของสื่อการสอนก็สามารถใช้งานได้

เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ

ตั้งชื่อและเลิือกที่จัดเก็บ
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 การออกแบบนามบัตรที่ดีวางควรวางข้อมูลให้ครบถ้วนและสวยงาม ซึ่งจะสามารถช่วย

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ธุรกิจเป็นที่น่าสนใจและน่าจดจำ เราเลยขอนำเสนอทริคง่ายๆ สำหรับผู้

ที่ต้องการออกแบบนามบัตร ดังนี้ค่ะ

1. คอนเซปต์
 การออกแบบนามบัตร ควรจะมีคอนเซปต์เริ่มต้นเพื่อ 

ไม่ให้รูปแบบของนามบัตรนั้นฉีกไปจากภาพลักษณ์ของธุรกิจคุ

ณ  องค์ประกอบของนามบัตรนั้นควรจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึง 

กันกับ CI (Corporate Identity) และเว็บไซต์เพื่อที่จะสามารถ 

สื่อสารภาพลักษณ์ของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน

 การเรียงลำดับข้อมูลสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโลโก้ที่จะต้อง

จุดเด่นที่สุด รองลงมาเป็นชื่อและตำแหน่งสองอย่างนี้ควรอ

ยู่ติดกันเสมอ ที่เหลือก็เป็นข้อมูลการติดต่อต่างๆ เช่น ที่อยู่, 

เบอร์โทรศัพท์, อีเมล และ เว็บไซต์ เป็นต้น และในการออกแบบ 

ควรออกแบบทั้งด้านหน้าและด้านหลังของนามบัตร

2. การเรียงลำดับข้อมูลบนนามบัตร

 ผู้ออกแบบควรเลือกฟ้อนต์ที่สามารถอ่านได้ง่ายอ่าน 

ได้ชัดเจนเมื่อมีขนาดเล็ก และอย่าเล่น Effect ที่ตัวอักษรมาก 

โดยการวางตัวอักษรจะต้องอึดอัดและตัวเล็กจนเกินไป 

3. ฟ้อนต์และขนาดของฟ้อนต์
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 กระดาษที่ใช้พิมพ์นามบัตรมีมากมายหลากหลาย ผิวสัมผัสเรียบไปจนถึงหยาบ ทั้งนี้ 

ต้องดูด้วยว่าธุรกิจที่ต้องการออกแบบ เป็นแบบไหนและเลือกใช้กระดาษให้ถูกจะช่วยเพิ่มความ 

น่าสนใจให้กับนามบัตรได้ ถ้าหากมีลูกเล่นสำหรับการพิมพ์ด้วยแล้วละก็ยิ่งทำให้นามบัตรด ู

น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม 

 - ข้อแนะนำเพอ่มเติ่มสำหรับมือใหม่ เราควรตั้งค่าในโปรแกรมการออกแบบต่างๆให้ 

โหมดสีเป็น CMYK เท่านั้นเพราะจะทำให้ได้สีของนามบัตรตรงกับที่เราเลือกไว้เมื่อสั่งพิมพ์

4. กระดาษ

ที่มา : http://grappik.com/how-to-design-business-card/

 มีโปรแกรมใดบ้างที่นิยมใช้ในการออกแบบนามบัตร
 โดยส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมที่นักกราฟิกดีไซน์นิยมใช้้ในการออกแบบนามบัตรก็จะเป็น 

โปรแกรมในตระกูล Adobe ไม่ว่าจะเป็น  Adobe  Photoshop   Adobe Illustrator   Adobe 

 Indesign  แต่ถ้าไม่ถนัดโปรแกรมเหล่านี้ ก็อาจจะใช้โปรแกรมอื่นๆ ๆ เช่น Microsoft pow-

erpoint หรือ Microsoft word ก็ได้ เช่นกัน แต่ต้องมีความระมัดระวังในการตั้งค่าความ 

ละเอียดการพิมพ์ด้วย ในกรณีที่พิมพ์นามบัตรจำนวนมาก และส่งโรงพิมพ์  หรือออาจะใช้ 

โปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยออกแบบนามบัตรก็มีเช่นกัน เช่น  Serif PagePlus Starter Edition , 

SpringPublisher, GrafX Creative Studio 
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 Ashampoo Slideshow Studio HD เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างสไลด์โชว์ (Slide-

show) ประกอบเพลง มีเอฟเฟค Effect ต่างๆ ให้เลือกใช้ เมื่อสร้าง เสร็จก็สามารถ Export 

ไปใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่นเป็นไฟล์วีดีโอประเภทต่าง ๆ ไร้ท์ลงแผ่น DVD หรือ Blu-Ray  

ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมเขียนแผ่นซีดี (CD Burner) ตัวอื่นๆ   หรืออัพโหลดขึ้น  Youtube 

คุณภาพของวีดีโอที่ export เลือกได้หลายขนาด ขนาด 720p หรือ 1080 หรือคุณภาพระดับ 

HD ก็ได้ 

 คุณสมบัติของ Ashampoo Slideshow
 เครื่องมือโปรแกรม Slide Show ง่ายต่อการใช้งาน

 มีรูปแบบการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนภาพที่หลากหลาย

 สามารถใส่เพลงพื้นหลัง (Background Music) 

 คำบรรยายใต้ภาพ หรือ ซับไตเติ้ล (Subtitle) ได้ง่ายๆ

 สามารถขยาย ซูมเข้า (Zoom Out) และ ซูมออก (Zoom Out) ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

 สร้างสไลด์โชว์ในรูปแบบความคมชัดสูงสุด HD (720p และ 1080p)

 Export วีดีโอเป็นไฟล์ MPEG-1,-2,-4, ไฟล์ที่เหมาะสมกับ Facebook  และอื่นๆ

 สามารถเขยีนหรอืสรา้งสไลดโ์ชว ์(Slideshow) มาทำการไรทล์งแผน่ซดี ี(CD) แผน่ดวีดี ี 

 (DVD) หรือแม้แต่แผ่นบลูเรย์ (Blu-ray) ได้เลยทันที

 สามารถอัพโหลดไฟล์สไลด์ที่ทำเสร็จขึ้นตรงสู่เว็บ YouTube ได้

ขั้นตอนการทำงาน
 1. เปิดโปรแกรม จากนั้นจะมีหน้าจอให้กำหนดเลือก Create new project

 2. เลือกขนาดหน้าจอที่ต้องการ แล้วกด New project
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3. เพิ่มรูปภาพลงในโปรแกรมโดยคลิกที่ Add picture 

แล้วเลือก รูปที่ต้องการกด Open

Create New Project

ขนาดหน้าจอที่ต้องการ

คลิกเพื่อเพิ่มรูปภาพ
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เลือกภาพ

รูปจะมาอยู่ใน Timeline

4. เมื่อเพิ่มรูปภาพเข้ามาแล้วจะแสดงหน้าตาโปรแกรมดังรูป เราสามารถทดสอบ 

ดู Slide Presentation ได้โดย กดปุ่ม Play ที่หน้าต่าง Preview

กด Play



ที่ระหว่าง ภาพที่ 1 และ 2 จะเป็นปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการปรับ Transition ของภาพ 

คือลักษณะการเปลี่ยนภาพจาก ภาพที่ 1 เป็นภาพที่ 2  ถ้าต้องการเพิ่มเวลาการเปลี่ยน 

ภาพ (transition) ให้ช้า-เร็วขึ้นให้เลื่อนความยาวของปุ่ม Transition

ปุ่ม Transition



คลิกที่จุดขาวจะกลายเป็นแดง

เลื่อนแถบให้ยาวขึ้น

5. เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบ  Transition ได้โดยคลิกที่ปุ่ม Change Transition 

มุมบนขวา เลือกรูปแบบใหม่ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Play ดูตัวอย่าง

เลือก transition

ที่ แถบ Timeline ด้านล่างเราสามารถคลิกเลือกจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดการเล่นวีดีโอตัวอย่างได้ 

โดย สังเกตว่าเมื่อคลิกจะมีเส้นสีเขียวเกิดขึ้น

การดูตัวอย่างรูปแบบ Transition ให้คลิกที่ปุ่ม Transition ด้านขวามือ แล้วยกเลิก 

Random Transition แล้วคลิกดูตัวอย่าง Transition แบบต่าง ๆ

เส้น Start



ดูตัวอย่าง

5. นอกจากที่จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบ Transition จากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่งแล้ว 

ยังสามารถปรับรูปแบบ Effect ในขฯที่รูปนั้นแสดงอยู่ได้ด้วย เรียกว่าการปรับ Edit Ken-

burns Effect ตัวอย่าง เมื่อเส้นสีเขียวที่ทามไลน์อยู่ที่ภาพนั้นแล้วคลิกปุ่ม Edit Kenburns 

Effect ด้านมุมขวาบน



คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้วกด OK 

6. การใส่ข้อความลงใน Slide คลิกเลือก Slide แล้วคลิกที่ปุ่ม add text พิมพ์ข้อความ 

ลงไปในช่อง ถ้าต้องการกำหนดสี ขนาดต่าง ๆ ให้ข้อความให้ลากคลุมข้อความแล้ว เลือกสี 

ปรับขนาดและfont ของข้อความแล้วกด OK

พิมพ์ข้อความลงไป

เลือกสี



 การย้ายตำแหน่งข้อความ หรือขยายขนาดกล่องข้อความก็สามารถทำได้โดยคลิกที ่

ข้อความนั้น  ส่วนการแก้ไขข้อความให้ดับเบิ้ลคลิกที่ข้อความ จะมีหน้าต่างข้อความขึ้นมา

ให้แก้ไขได้อีกครั้ง

ดับเบิลคลิกเพื่อแก้ไขข้อความ

7. ปรับการแสดงข้อความให้พอดีกับสไลด์ โดยปรับแถบเวลาของข้อความ (แถบสีฟ้า 

ด้านล่างสไลด์ภาพ) ให้พอดี

เลื่อนย่อ-ขยายแถบ



8. เพิ่มรูปทรง ลงใน Slide ให้คลิกที่ปุ่ม Insert Shape 

Pen คือเส้นขอบ Shape แต่ถ้าไม่ต้องการเส้นขอบ คลิกถูกที่ No pen

Brush คือสีภายใน ถ้าไม่ต้องการสีภายใน คลิกถูกที่ No Brush 

Transparency  คือความโปร่งใส่ของ Shape

เลือกสีภายใน

เลือกสีเส้นขอบ

เลือกรูปทรง

ความโปร่งใส

ปรับความโปร่งใส



 ปรับตำแหน่งและขนาดให้เหมาะสม ถ้าต้องการจัดลำดับวัตถุต่าง ๆ  ให้คลิกขวาที่รูป

ทรงนั้นแล้วเลือกคำสั่งต่าง ๆ เพิ่มเติม และปรับระยะเวลาของรูปทรงให้เหมาะสม

คลิกขวา  Send to back

ผลที่ได้

 9. การแก้ไข ใส่ Effect ให้กับข้อความ หรือรูปรงที่สร้างขึ้น ให้คลิกขวาที่ 

แถบสีฟ้าบนไทม์ไลน์ของข้อความ แล้วเลือก Edit  แล้วปรับค่าการ Fade แล้วกด ok

คลิกขวา เลือก Edit



 การสลับตำแหน่ง Slide เลือกที่ ไลด์ที่ต้องการแล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

 10. ถ้าต้องการเลือก theme สำเร็จรูปก็เลือกที่ Slide ที่ต้องการใส่ theme 

แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ theme จากนั้นแก้ไขตามต้องการ

เลือก Slide

เลือก theme

พิมพ์ข้อความ

11. การเพิ่มเพลง คลิกที่ปุ่ม Music



 การ Save ไฟล์ ให้เลือก  file save project   เมื่อจัดปรับแต่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

ต้องการนำไฟล์ไปใช้งาน ให้คลิกที่ปุ่ม Produce Slideshow

ตั้งชื่อแล้ว Produce

 ถ้าต้องการอัพโหลด ขึ้น Youtube ให้เลือก Create for Videoportal

 เมื่อเรา Save งานแล้วเราก็จะได้วิดิโอ Presentation ทันที โปรแกรม Ashampoo 

Slideshow Studio HD นี้ จุดเด่นอยู่ที่ใช้งานไม่ยาก ตั้งแต่ขั้นตอนการ อิมพอร์ทไฟล์ 

จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ แต่อาจจะมีจุดด้อยตรงที่ ลูกเล่นหรือ เอฟเฟ็กต่าง ๆ ยังไม่มากมาย แ

ต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองห๋โปรแกรมด้านการทำ Slide Presentation 

แบบง่าย ๆ 



 Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่จะใช้ในการสร้าง 

งานนำเสนอต่าง ๆ เช่น การจัดสร้างงานนำเสนอข้อมูล (Presentation) สินค้าและบริการ 

การจัดทำ Slide Show การออกแบบแผ่นพับ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งเราอาจจะต้องมีการถ่ายโ

อนไฟล์ หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างเครื่องกัน ในการแก้ไขไฟล์งาน หรือการใช้คอมพิวเต

อร์เครื่องอื่น เพื่อนำเสนองาน  

 ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและสร้างความปวดหัวให้ก็คือ Font ภายในสไลด์ต่าง ๆ  

 เพีย้น การตดับบรทดัเปลีย่นไปจากเดมิ ทำใหร้ปูแบบกราฟกิทีไ่ดอ้อกแบบไว ้เกดิความผดิพลาด 

ไม่สวยงาม  ปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดจาก โปรแกรม Microsoft Powerpoint ของ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่างเวอร์ชั่น หรือ Font ที่เลือกใช้ในเครื่องไม่มี ฯลฯ  

ดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือ การฝัง Font ที่ใช้งาน ไปกับไฟล์ Microsoft  PowerPoint 

ที่สร้างไปด้วยเลย เพื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ จะได้ไม่เรียก Font อื่นขึ้นมาใช้งานแทน 

ซึ่งมีวิธีการง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ 

Microsoft Powerpoint 2013
1. ไปที่เมนูไฟล์ เลือก Save as 

2. ที่ด้านล่าง กดเลือก แถบ Tools แล้วเลือก Save Options 



คลิกถูก ที่คำสั่ง  Embed Font in the file

Embed only the characters use 

in the Presentation

ตั้งชื่อ แล้วกด Save

 Embed fonts in the file เป็นการฝังฟ้อนลงไปในไฟล์ทำให้ตอนนำเสนองานฟ้อ

นจะไม่เพี้ยน แต่ถ้าต้องการส่งไฟล์ไปให้เพื่อนสามารถแก้ไขไฟล์ได้ด้วยต้องเลือก embed-

ding all characters in the alphabet แต่ไฟล์จะมีขนาดใหญ่กว่า 

ที่มา : http://www.slideblog.com/wp/2010/06/how-to-embed-fonts-in-power-

point-2010/




