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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีค่ะ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Multimedia e-News 

ในฉบับนี้เป็นฉบับที่ 69 แล้ว ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามอ่าน 

เสมอมาค่ะ เนื้อหาในเล่มนนี้ เรานำาสาระดี ๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรม  

Adobe Aftereffect ใช้สำาหรับการสร้าง Motion graphic งานนำา

เสนอต่าง ๆ มาฝาก โดยเป็นเทคนิคการทำา  Animation ให้กับรูป

ทรงแบบหนึ่ง  เทคนิคนี้ชื่อว่า Morph shape คือการเปลี่ยนแปลง

รูปทรง (Shape) บิดรูปทรงจากรูปทรงหนึ่งไปเป็นอีกนรูปทรง

หนึ่้งแบบอัตโนมัติ   อีกบทความหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การแปลงรูป

ภาพเป็นตัวอักษร ด้วย Application Line ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่ 

Line เพิ่งปล่อยออกมา ช่วยอำานวนความสะดวก ลดเวลาในการทำา

งานได้ดีทีเดียว 

 โดยปกติแล้วเวลาท่ีเราต้องการบันทึกวีดีโอหน้าจอโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ เพื่อสาธิตการทำางานนั้น เราจะต้องใช้โปรแกรมเสริม 

ซึ่งมีทั้งฟรีแวร์ และซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ ช่วยในการจับภาพหน้าจอ 

ซึ่งอาจจะมีความยุ่งยากในการจัดหาโปรแกรมเพื่อมาใช้งาน  

บางโปรแกรมฟรีใช้งานดี แต่ก็จำากัดเวลาการบันทึก บางโปรแกรม

ไม่จำากัดเวลา แต่ก็ติดลายน้ำา บ้างอะไรบ้าง เป็นปัญหาที่น่าปวดหัว  

แต่สำาหรับท่านที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows 10 จะไม่มีปัญหา

นี้เลยค่ะ เพราะมีคำาสั่งช่วยให้สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอไดทันที 

เพียงท่านทำาตามวิธีในเล่มนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม แล้วเรา

จะหาสาระดี ๆ มาฝากอีกในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

Editorial

ศุภลักษณ์  จุเครือ



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

  Application line  คือแอพพลิเคชั่นที่รวมบริการระหว่าง Messaging และ 

Voice Over IP แล้วนำามาจับเข้าด้วยกัน จึงทำาให้เกิดเป็นแอพพลิชั่นที่สามารถแชท 

สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ ส่งรูปต่างๆ  หรือจะโทรคุยกันแบบใช้เสียงก็ได้  โดยข้อมูล

ทั้งหมดไม่ต้องเสียเงิน หากเราใช้งานโทรศัพท์ที่มีแพคเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว แถมยัง

สามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง iOS และ Android รวมทั้งระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ได้

อีกด้วย บริษัท LINE Corporation เริ่มให้ใช้บริการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

จนถึงปัจจุบัน และได้เพิ่มฟังก์ชันการทำางานเพื่อรองรับการใช้งานมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้

งานมีความสะดวก ยิ่งขึ้น

ความสามารถเด่น ๆ ของ Line มีดังนี้

 Free Voice Calls  ผู้ใช้งานสามารถโทรหาผู้ที่ใช้ LINE ด้วยกัน โดยใช้งานผ่าน

เครือข่าย 3G และ Wi-Fi เพื่อส่งข้อมูลรูปแบบเสียง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

 Send Videos & Voice Message (ส่งข้อความแบบวิดีโอและเสียง)

 Stickers and Emoticons (สติกเกอร์การ์ตูนน่ารัก ๆ) ช่วยเพิ่มสีสันให้การแชท

สนุกสนานยิ่งขึ้น เลือกดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้อีกด้วย

 สามารถเปลี่ยน Wallpaper ในหน้าต่างแชทได้ 

 Group Chat สร้างกลุ่มเพื่อพูดคุยกันได้ หากต้องการความเป็นส่วนตัว 

 Timeline มี Timeline ให้สามารถอัพเดทสเตตัส, โพสต์รูป, คอมเม้นท์ หรือ

กดไลค์ได้

 Game  มีเกมในเครือให้ดาวน์โหลดมาเล่นได้มากมาย

 Add Friends / Contacts การเพิ่ม Contacts ที่เลือกได้ 4 รูปแบบ

เพิ่ม Contacts จากรายชื่อในโทรศัพท์ ,สามารถสแกน QR Code, Shake it, Search 

by ID
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 และล่าสุด LINE ปล่อยอัปเดตเวอร์ชัน 9.6.5 ที่มีฟังก์ชันการทำางานที่น่าสนใจ

เพิ่มมาอีก ซึ่งก็คือ การแปลงภาพเป็นข้อความ คล้าย ๆ กับการใช้โปรแกรม Google 

Doc ( เทคนิคการแปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษรด้วย Google Drive  อ่ า น ไ ด้ ที่  

https://muit.mahidol.ac.th/enews/multimedia/201801/) 

            ขั้นตอนการแปลงภาพเป็นข้อความด้วย Application line 

 1. ถ่ายภาพแล้วส่งไปในห้อง Chat ใน Application Line  หรือเปิดรูปภาพที่

เพื่อนส่งมาให้ในห้องแชท ที่เราต้องการแปลงเป็นตัวอักษรขึ้นมา

 2. คลิกทีี่ Icon รูปตัว T ที่มุมบนขวา
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 3. กดปุ่ม Agree แล้ว Line จะทำาการแปลงข้อความที่อยู่ในภาพให้เป็นตัวอักษร 

โดยปรากฏที่หน้าจอด้านล่างของภาพ ซึ่งเราสามารถเลือกว่า จะ แชร์ หรือ Copy ไป

ใช้งานต่อได้
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    DPI ย่อมาจาก Dots Per Inch 

 DPI เป็นหน่วยวัดความละเอียดของรูปภาพที่ใช้ในงานพิมพ์ คือหน่วยที่บอกว่า 

ในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วมีจุดสีได้ทั้งหมดกี่จุด ยิ่งค่ามาก ความละเอียด และความคมชัด

ของภาพก็จะยิ่งสูงตามด้วย สำาหรับค่า DPI ที่นิยมใช้กันสำาหรับงานพิมพ์จะอยู่ที่ 300 

DPI ขึ้นไป ในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วจะมี จุดสีอยู่ 300 x 300 เม็ด (ตัวอย่างเมื่อเราซื้อ

เครื่อง Printer จะมีค่า DPI บอก ถ้าเครื่องมีค่า DPI มาก ก็แสดงว่าสามารถพิมพ์ภาพ

ที่มีความละเอียดสูงได้) 

ขอบคุณภาพจาก : http://blog.naver.

com/PostView.nhn?blogId=sgdfww

w&logNo=220816493232&category

No=58&parentCategoryNo=0&view

Date=&currentPage=1&postListTop

CurrentPage=1&from=postView

     PPI ย่อมาจาก  Pixels Per Inch 
  PPI เป็นหน่วยที่บอกความละเอียดของรูปภาพที่แสดงบนจอ  สำาหรับค่า PPI ที่

ใช้ในการแสดงผลบนหน้าจอ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  ค่าจะอยู่ที่ 72 PPI

 ถึงแม้ว่า เราจะเรียกต่างกัน PPI /DPI แต่ก็เป็นหน่วยความละเอียดของรูปภาพ

ทั้งคู่ ซึ่งต่างกันที่การแสดงผลและการใช้งานเท่านั้น บางทีเราก็จะเรียกค่า PPI /DPI 

รวมๆว่าค่า  Resolution โดยถ้าเรากำาหนด Resolution ในโปรแกรมไว้แล้ว เมื่อเรา 

บันทึกไฟล์งานแล้ว ค่า Resolution  หรือค่าความละเอียด PPI ก็จะเปลี่ยนเป็นค่า DPI 

เพื่อใช้สำาหรับเครื่องพิมพ์ ดังนั้นการกำาหนดค่า Resolution ให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่

สำาคัญ เพื่อให้การนำาเสนองานมีความถูกต้องสวยงาม 
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ขอบคุณภาพจาก : https://www.shutterstock.com/blog/ppi-vs-dpi-resolution-guide

     การแก้ไขค่า DPI ของภาพ 
  บางครั้งรูปภาพที่เราจำาเป็นต้องนำามาใช้ในการออกแบบ หรือต้องการเผยแพร่

บนเว็บไซต์ อาจจะมีค่า Resolution ที่ไม่ตรงตามความต้องการ เล็กไปใหญ่ไป ทำาให้

เราต้องแก้ไขค่า Resolution ให้เหมาะสม  ซึ่งถ้าเราใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 

เป็นประจำาอยู่แล้ว เราก็แค่ใช้เมนู Image เลือก Image size แล้วกำาหนดค่า Resolu-

tion ใหม่ กด OK ก็เรียบร้อย



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

     การแก้ไขค่า DPI ด้วยเว็บไซต์ฟรี
  นอกจากจะใช้โปรแกรม Adobe Photoshop แล้ว  ยังสามารถใช้การแปลงค่า 

Resolution จากเว็บไซต์ออนไลน์ที่ให้บริการฟรีได้อีก ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์   

https://convert.town/image-dpi  มีวิธีดังนี้ ค่ะ
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1. ไปที่เว็บไซต์   https://convert.town/image-dpi  

2. เลือก ค่า DPI 

3. กดปุ่ม “Choose Image แล้วเลือกภาพ กด “Open”

4. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกไฟล์ แล้วกดปุ่ม “Save”
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 เทคนิค Morph shape ในโปรแปรม Adobe  After Effect เป็นการเปลี่ยน

หรือบิดรูปทรงหนึ่งไปเป็นอีกรูปทรงหนึ่งแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่มีความ

น่าสนใจจึงอยากนำามาแชร์ความรู้ ให้กับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม Adobe  After Effect ใน

การสร้างงาน Motion Graphic ค่ะ ในบทความนี้จะยกตัวอย่างการใช้เทคนิค Morph 

shape เพื่อทำาให้รูปทรงสี่หลี่ยม ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็น ดวงดาว และเปลี่ยนเป็นวงกลม 

แบบต่อเนื่อง ทำาดังนี้นะคะ

1. เปิดโปรแกรม Adobe  After Effect CC จากนั้น คลิกที่ ปุ่ม  New Composition

2. กำาหนดค่า Composition ของชิ้นงานที่ต้องการ เช่น

- Composition  name คือ ชื่อ Composition

- Preset คือ ขนาดไฟล์วิดีโอที่ต้องการ Export ซึ่งโปรแกรม มี List มาให้เลือก เช่น
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ตัวอย่าง Preset รูปแบบวิดีโอ

    frame size 

Width = ความกว้าง

Height = ความสูง

    Pixel Aspect Ratio

คือขนาดของคลิปวิดีโอโดยเป็นการ

คำานวนจาก กว้างxยาว Aspect Ratio 

นั้นจะไม่ได้มีหน่วยเป็น Pixel แต่จะ

เป็นตัวเลขที่บอกให้คนทำาวิดีโอเข้าใจ

ได้ว่าภาพที่จะออกมานั้นจะเป็นแบบ

ไหน แนวตั้ง แนวนอน สี่เหลี่ยมจตุรัส

หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นต้น
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Frame rate คือ คือจำานวนเฟรม (จำานวนภาพนิ่ง) โดยมีหน่วยเป็น Per second 

(กี่ภาพต่อวินาที) เช่น 30 FPS คือ ใน 1 วินาทีจะมีภาพนิ่งต่อเนื่องกัน 30 ภาพ

Start timecode เวลาที่เริ่มเล่นวิดีโอ

Duration คือ เวลาทั้งหมดของ Composition

Background color คือสีพื้น ของ Composition

 เมื่อกำาหนดทุกอย่างเแล้วกดปุ่ม Ok

เมื่ิอกดปุ่ม OK เราจะได้ Comp 1               อยู่ในหน้าต่าง Project 
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3. คลิกที่เครื่องมือ Ellipse Tool                                                   แล้ว

กำาหนดสี Fill และ ไม่ใส่เส้นขอบ

4. ลากสร้างรูปวงกลมในพื้นที่การทำางาน สังเกตว่า ที่ Timeline จะมีชื่อของ Shape 

ที่เราสร้างเพิ่มมา 
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ที่เลเยอร์ จะประกอบไปด้วย

-  Shape layer 1 คือ ชื่อเลเยอร ์สามารถเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับรูปทรงได้

- Contents คือสิ่งที่อยู่ใน Shape นั้นมีอะไรบ้าง เมื่อกดปุ่ม ลูกศรขยายออกมาจะ

บอกว่าใน Shape นี้ เป็น Ellipes (วงกลม) ประกอบไปด้วย Ellipes Path, Stroke, 

Fill ซึ่งในแต่ละ Contents ก็จะมีรายละเอียดของ content นั้น ๆ ให้สามารถกำาหนด

เพิ่มเติมได้อีก

5. วาดรูปทรงอื่นเพิิ่มเติม เช่น รูปดาว  ก่อนจะวาด ควร Lock เลเยอร์วงกลมไว้

(ถ้าไม่ Lock โปรแกรมจะเข้าใจว่าเราจะ Mask Shape)
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6. คลิกที่เครื่องมือ Selection Tool        แล้วลากรูปทรงดาวให้มาซ้อนกับวงกลม

ดังภาพตัวอย่างข้างล่าง 

7. สร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม ด้วยเครื่องมือ  Retangle Tool 
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8. เปลี่ยนชื่อเลเยอร์ให้สอดคล้องกับรูปทรง โดยเปลี่ยนเป็น สี่เหลี่ยม ดาว วงกลม

9 . ที่เลเยอร์รูปทรงสี่เหลี่ยม  คลิกขวาที่ Retangle Path เลือก Convert to

Bezier Path
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10 . ที่เลเยอร์รูปทรงดาว  คลิกขวาที่ Polystar Path เลือก Convert to

Bezier Path 

11 . ที่เลเยอร์รูปวงกลม  คลิกขวาที่ Ellipse Path เลือก Convert to

Bezier Path 
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12 . ลาก Play head ไปวางที่เวลาที่ต้องการให้เริ่มเปลี่ยนรูปทรง แล้วกดปุ่ม 

time vary stop watch ที่อยู่หน้า Path 1 ครั้ง จะสังเกตว่า จะมี จุด Keyframe 

ที่ timeline (กดปุ่ม        ทุก layer)
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13. จะเห็นว่าที่เลเยอร์ ของทุก ๆ รูปทรง จะมีจุด Keyframe  เลเยอร์ละ 1 คีย์เฟรม 

ซึ่งคีย์เฟรมนี้คือแทนรูปทรงในเลเยอร์ นั้น ๆ  เพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการให้รูปทรง

สี่เหลี่ยม ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นรูปดาว เราก็ Copy Keyframe ของเลเยอร์รูปดาวมาวาง

ที่เลเยอร์สี่เหลี่ยม โดยวางต่อจากคีย์เฟรมแรก



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

14. ทดสอบผล โดยลองเลื่อน Play head จากคีย์เฟรมที่  1 ไปยังคีย์เฟรมที่ 2 จะเห็น

ได้ว่าจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากรูปทรง สี่เหลี่ยมเป็นดาว

15. Copy (กดปุ่ม Ctrl +C ) คีย์เฟรมที่  1 ของรูปทรงสี่เหลี่ยม (เลเยอร์สี่เหลี่ยม) 

เลื่อน  Play head ไปที่เวลาใหม่ แล้วกดปุ่ม Ctrl +V ) โดยอยู่ข้างหลังคีีย์เฟรมที่ 2 
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16. คลิกที่คีย์เฟรมแรก แแล้วกดปุ่ม Delete ลบคีย์เฟรมแรกออก เวลาเปลี่ยนรูปทรง

จะได้ไม่กระตุก

17. Copy คีย์เฟรมที่  1 ของรูปวงกลม ไปวางไว้เป็นคีย์เฟรมสุดท้าย



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลักษณะการเรียงคีย์เฟรมจะเป็น คีย์เฟรมของรูปสี่เหลี่ยม  คีย์เฟรมของรูปดาว และคีย์

เฟรมของวงกลม ซึ่งทั้ง 3 คีย์เฟรม อยู่บน Timeline ของเลเยอร์สี่เหลี่ยม

18. จากนั้น ปิดตาที่หน้าเลเยอร์วงกลม และเลเยอร์รูปดาว

ทดสอบเล่น Play head รูปจะค่อย ๆ เปลี่ยนรูปทรงจาก สี่เหลี่ยม เป็นดาว และเป็น

วงกลม ตามลำาดับ
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 สวัสดีค่ะจากท่ีเคยเขียนบทความเกี่ยวกับการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน

ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ด้วยเครื่องมือ Snipping Tool เผยแพร่ใน Multi-

media e-new ฉบับที่ 59) ไปแล้ว (อ่านได้ที่ https://muit.mahidol.ac.th/enews/

multimedia/201809/)  วันนี้ก็มีเทคนิคการจับภาพหน้าจออีกวิธีหนึ่งมาฝากค่ะ 

 วิธีนี้เหมาะกับการบันทึกภาพวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นวิธีการทำางาน สาธิตการ

ใช้โปรแกรม ฯลฯ

 วิธีนี้ คือการกดปุ่ม Windows + G (ปุ่ม G) ที่คีย์บอร์ด 

1. เมื่อต้องการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อสาธิตขั้นตอนการทำางาน หรือบันทึก

เป็นภาพนิ่ง ฯลฯ เพื่อมาใช้งาน ก่อนอื่นเราก็เปิดหน้าจอที่เราต้องการบันทึกค้างไว้

2. กดปุ่ม        Windows + G (ปุ่ม G)          ที่คีย์บอร์ด 

3.  คลิกที่ช่อง        Yes,this is a game
G
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4. เมื่อกด  Yes แล้ว ด้านล่างจะมีแถบคำาสั่งให้เลือกว่าจะบันทึกแบบใด 

บันทึกเป็นภาพนิ่ง บันทึกเป็นวิดีโอ Broadcasting Control

บันทึกเสียง
ไปที่ตั้งค่าอย่างละเอียด

5. กดปุ่มบันทึกเป็นวิดีโอ จะมีแถบแสดงเวลา บันทึก ถ้าหยุดบันทึก ให้กดปุ่ม Stop

ปุ่ม Stop

Game Mode

หน้าจอ Setting
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C:\Users\User\Videos\Captures

6. วิดีโอหน้าจอที่บันทึกจะถูกเก็บไว้ที่ C:\Users\User\Videos\Captures

ขอบคุณข้อมูล

https://sea.pcmag.com/operating-systems-and-platforms/31137/how-to-

capture-video-clips-in-windows-10
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