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application menu

media preview panel

time & date locators

หน้าตาสว่นประกอบของซอฟท์แวร์

folder navigation

tab browser

transport controls & special options

modifier controls

project properties panel
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media preview panel

ใชแ้สดงภาพแบบจริง เมื่อสง่ไปยัง
เครื่องเลน่แลว้ ทีเ่ครือ่งเลน่ก็จะแสดง
เหมือนหนา้จอนี ้
1. ใชต้รวจสอบความถูกต้องก่อนสง่

ไปยงัเครื่องเล่น
2. ใชแ้ก้ไขขนาด, ตำาแหนง่ของ

มีเดียต่าง ๆ
3. มีเครืองมือในการควบคุมการเลน่
4. มีนาฬกิา, ปฏิทนิ เพ่ือใชต้รวจ

สอบในกรณีทีม่ีการต้ังเวลาในการ
เลน่มีเดียต่าง ๆ
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media preview panel

สามารถต้ังหมุนได้ตามทศิทางของจอแสดงผล
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tab browser

จะมีแทป็ Workspace โดยใชเ้ปน็
1. ทีแ่สดงเครื่องเล่นในระบบ หรอื 

My Devices เมื่อกดเข้าไปข้างใน
จะพบเครื่องเล่นอยู่ภายใน

2. ทีแ่สดงโครงงานหรือ My Projects 
เมือกดเข้าไปก็จะแสดงโครงงานที่
ได้สรา้งขึ้นมาทัง้หมด

3. ทีแ่สดงมีเดียต่าง ๆทีท่าง
ซอฟทแ์วรจ์ัดเตรยีมไวใ้ห้ เชน่ 
ภาพพ้ืนหลัง, นาฬกิา, ตัวอักษรวิง่ 
รวมถงึคลิ้ปอารท์ ต่าง ๆ

แทป็ Workspace สามารถเพ่ิมได้
โดยการกดแทป็เลก็ ๆด้านข้าง



7

project properties panel

ใชส้ำาหรบัวางมีเดียต่าง ๆทีล่ากมาจาก 
browsing panel  โดยจะวางเป็นชัน้ หรอื 
layer 

มีเดียทีน่ำามาวางก่อนจะถือวา่อยูช่ัน้ลา่งสุดเมื่อ
แสดงผลบนหนา้จอ

สามารถเปลีย่นชัน้หรือ layer ได้ทีน่ี ่ 

การเปลีย่นสขีองภาพพ้ืนหลัง(บางภาพ) หรือ
การเปลีย่นข้อความของตัวอักษร สามารถ
ทำาได้ทีห่นา้ต่างนี้
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พ้ืนฐานการสร้างโปรเจ็คท์

ให้กดทีแ่ทป็ My Projects
1. กดเมาสข์วาบรเิวณทีว่า่ง
2. เลอืก New Project
3. ต้ังชือ่โปรเจ็คท ์(Name) ในตัวอยา่งต้ังชือ่วา่ Project2
4. กดปุม่ OK   
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จะมี Project2 อยูภ่ายใน My Projects

ให้กดเข้าไปใน Project2

จะมีแทป็ Project2 เพ่ิมขึ้นมา
ภายในจะมีไฟล์ชือ่ index.svg
ไฟลน์ีจ้ะถกูสร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างโปร
เจ็คทใ์หม่ขึ้นมาเสมอ หา้มลบทิง้ 
เนือ่งจากไฟลน์ีจ้ะเป็นตัวเก็บข้อมูลของ
โปรเจ็คทท์ัง้หมด ไม่วา่จะเป็น
ตำาแหนง่, ขนาดรูปภาพหรอืวดีิโอ รวม
ทัง้ข้อความของตัวอักษร เป็นต้น

ให้กดไฟล์ index.svg เพ่ือใชง้านใน
ขั้นตอนถัดไป
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เมื่อกดไฟล ์index.svg ที ่Editing panel 
ด้านขวา จะมี layer TEXT ขึ้นมา เรา
สามารถ กดเมาสข์วา และลบทิง้ไปได้
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ให้เปดิหนา้ต่างทีม่ีไฟลท์ีเ่ราต้องการนำา
มาใชง้าน ไม่วา่จะเปน็รปูภาพ หรือ
วดีิโอ 

ลากไฟล์ทีต้่องการมาวางไวท้ีว่า่ง
ภายในโปรเจ็คท์
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เมื่อไฟลท์ีต้่องการเข้ามาแลว้ ให้กดปุ่ม 
OK
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ลากไฟลท์ีต้่องการภายในโปรเจ็คท ์
(Browsing panel) ไปด้านขวา 
(Editing panel) ซึง่ภาพนี้จะเป็น layer 
ลา่งสุด

ในขณะเดียวกัน ที ่Preview panel ก็
จะปรากฏภาพขึ้นมาด้วย
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เลือ่นเมาสไ์ปบริเวณภาพ จะมีกรอบเสน้ประสดีำาเหลืองขึ้นมา 
กดเมาสซ์า้ยค้างภายในภาพ แลว้เลือ่นภาพไปยงัตำาแหนง่ที่
ต้องการ

เลือ่นเมาสม์าบรเิวณขอบภาพ กดเมาสซ์า้ยค้างเพ่ือ ย่อ หรอื 
ขยายขนาดของภาพ

การยอ่หรอืขยายภาพ ในเบือ้งต้นซอฟท์แวร์จะรักษาสดัสว่น
ของภาพไวเ้สมอ
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เมื่อกดเมาสข์วาภายในภาพ จะมีเมนใูห้
ใชง้านดังนี้

Full Screen คือ ให้ภาพขยายเต็มจอ

Rotate Right คือ หมุนภาพไปทางขวา

Rotate Left คือ หมุนภาพไปทางซา้ย

Flip Vertical คือ พลกิภาพบนลงลา่ง

Flip Horizontal คือ พลิกภาพซา้ยไปขวา

Reset Transform คือการยกเลิกการหมุน
และพลิกภาพ (ไม่มีการยกเลกิ Full 
Screen)

Preserve aspect ratio คือ การใชห้รอืไม่
ใชง้านการรกัษาสดัสว่นภาพ
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ตัวอยา่งการใชค้ำาสัง่ Full Screen และ
ไม่ใชง้านการรกัษาสดัสว่นภาพ (ไม่กด
เครื่องหมายถูกหน้า Preserve aspect 
ratio)
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กรณีทีม่ีภาพมากกวา่ 1 layer เมื่อ
เลือ่นเมาสไ์ปทีภ่าพ จะสามารถแก้ได้
เฉพาะ layer บนสุดเทา่นัน้ 

เราสามารถแก้ไข layer อ่ืน ๆได้โดย
การเลือ่น layer ทีต้่องการมาอยูบ่นสุด
แทน
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สามารถกดลอ็ครูปกุญแจเพ่ืองดการ
แก้ไข layer บนสุด 

เมื่อนำาเมาสไ์ปวาง ก็จะสามารถแก้ไข layer ทีอ่ยู่
ด้านลา่งถัดมาได้

ถา้ลอ็ค 2 layer บนแลว้ ก็จะสามารถแก้ไข layer 
ชัน้ล่างสุดได้

layer ทีถ่กูลอ็ค เมื่อนำาเมาสไ์ปวาง  จะไม่มีกรอบ
เสน้ประสเีหลอืงปรากฏ
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การนำาภาพพ้ืนหลังหรือ Background ทีท่างซอฟทแ์วรจ์ัดเตรยีมไวใ้ห้ ทำาได้โดยเรียกแทป็ My Templates 
ออกมา เลอืก Background เลือก 16:9 แล้วเลือกรูปทีต้่องการนำาไปวางที ่Editing panel ได้ทนัที
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สามารถขยายภาพพ้ืนหลังหรือ Background ให้เต็มจอได้โดยการกดเมาสข์วา แลว้เลอืก Full Screen
ผู้ใชง้านสามารถนำารูปอ่ืน ๆจากภายนอกมาใชง้านเป็น Background ได้เชน่กัน
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การกำาหนดคุณสมบติัอ่ืน ๆของแต่ละ layer ทำาได้โดยการกดปุ่มเสน้ประด้านลา่งรปูกุญแจ โดยจะมีหนา้ต่าง
ใหม่ขึ้นมา

Begin คือ การกำาหนดเวลา
ให้ภาพแสดงลังจากทีโ่ปร
เจ็คทเ์ริม่ทำางาน

Duration คือ การกำาหนด
ความยาวของการแสดง

เบือ้งต้น จะเป็น indefinite 
คือ ไม่มีการกำาหนด ภาพก็
จะแสดงค้างตลอด
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การกำาหนดเวลาให้กดลูกศรลงมา กดสเีทา แลว้ป้อนค่าตัวเลขเป็นวนิาที

กด OK

ซอฟทแ์วรจ์ะแปลงเวลาให้อยู่ในรปูแบบมาตรฐานเอง

สว่นรปูทีไ่ม่ได้กำาหนดเวลา ก็จะใชค่้าเป็น indefinite 

สำาหรบัวดีิโอ ซอฟทแ์วร์จะใชค่้าตามความยาวของวดีิโอเองอัตโนมัติ
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การสร้างเพลย์ลิสต์

Playlist คือ รายการเลน่ เปน็การนำา
มีเดียต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นภาพนิง่หรอื
วดีิโอ มาเรียงลำาดับการเล่น หลงั
จากนัน้ ก็นำาเพลย์ลสิต์ทีไ่ด้ไปใช ้
งานเหมือนกับเป็นมีเดียช ิน้เดียว

การสรา้ง ให้กดเมาสข์วาภายในโปร
เจ็คทน์ั้น แลว้เลอืก New Playlist 

ต้ังชือ่ทีต้่องการ โดยพยายามคงคำา
วา่ Playlist ให้อยู่ในชือ่ เพ่ือความ
สะดวกในการค้นหา ในทีน่ีต้ั้งเปน็ 
Playlist_1 แลว้กดปุ่ม OK
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จะมี Playlist_1 อยูภ่ายในโปรเจ็คท์

ให้กดกด Playlist_1 

ลากมีเดียทีต้่องการ ไปไวท้ี ่Editing 
panel

กดปุม่ Apply
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เบื้องต้น ถ้าเปน็ภาพนิง่ Playlist จะ
กำาหนดให้ความยาวแต่ละภาพเป็น 5 
วนิาท ีถ้าต้องการเปลี่ยน ใหก้ดปุ่ม 
Properties ด้านล่าง เปลีย่นค่าใน 
Default slide Duration

โดยการเปลี่ยนนี้ จะมีผลต่อภาพที่
อยูใ่น playlist นีท้ัง้หมด

ถ้าต้องการเปลี่ยนความยาวเป็นบาง
รปู ให้ใชว้ธีิแก้ไขในรปูนัน้ตามวธีิ
การทีก่ลา่วมาแล้ว

การเปลีย่นรปูแบบการเปลีย่นภาพ 
หรอื Transition ก็สามารถเลือกได้
ในหนา้นี้
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เมื่อสร้าง playlist เสร็จแล้ว ให้กลับมาที่โปรเจค็ท ์โดยการกด index.svg
นำา playlist ทีส่รา้งไว ้ลากไปวางเป็นอีก layer เหมือนเป็นมีเดียทัว่ ๆไป
โดยผู้ใชง้านสามารถ ยอ่ ขยาย ยา้ยตำาแหนง่ได้
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การสร้างตัวอักษรนิ่ง
ให้กดปุ่ม New text layer ด้านบนของ preview panel
หรอื
กดเมาสข์วาบรเิวณ ?:??:?? ภายใน 
Editing panel แล้วเลือก Insert Text
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กดกด layer Text จะมีหนา้ต่างใหม่ขึ้นมา เลือก font สำาหรบัภาษาไทยให้ใช ้Loma กับ Norasi 
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พิมพ์ข้อความทีต้่องการ 
แล้วกดปุ่ม OK

แบบตัวอักษร
สตัีวอักษร

ตัวอักษรหนา
ตัวอักษรเอียง

ขนาดตัวอักษร
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เมื่ออยูใ่นโปรเจ็คทแ์ลว้ ถา้ต้องการเพ่ิมหรอืลดขนาดตัวอักษรให้กดกดเข้าไปแก้ใน layer
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การสร้างตัวอักษรวิง่ท่ีพิมพ์ขึน้เอง

ไปทีแ่ทป็ My Templates 

เลอืก News

ลาก news_Ticker.svg ไปยงั Editing panel
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กดกดที ่layer news_ticker.svg

กดกดที ่[SPX][title]
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เมื่อมีหนา้ต่างใหม่ขึ้นมา ให้ลบ [SPX][title] ทิง้
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พิมพ์ข้อความทีต้่องการ เลือกแบบตัวอักษร, สี
ตัวอักษร, ตัวหนา, ตัวเอียง
แล้วกดปุม่ OK

สำาหรับขนาดตัวอักษรจะมีผลเฉพาะในหนา้ต่างนี้
เทา่นัน้

กดปุ่ม Apply หรอื Save ด้านบน
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กดปุ่ม Back เพ่ือยอ้นกลับไป index.svg
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การเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรให้ใชว้ธีิเดียวกันกับ
การเปลี่ยนขนาดและตำาแหนง่ของภาพ
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Direction คือ เลอืกทศทางการวิง่

Crawl speed (%) คือ ความเร็ว
ในการวิง่ (ยิ่งสูงยิง่เร็ว)

Back Opacity คือ ความโปรง่แสงของสพ้ืีนหลังตัวอักษรวิง่
ใหใ้ชค่้า 0, 0.1, 0.2  … ค่าสูงสุดคือ 1

Back Color คือ สพ้ืีนหลงัตัวอักษรวิง่ เลอืกสโีดยการกดกด
ทีแ่ถบส ีเลือกโซนของสโีดยการเลือ่นขีดทีว่งกลม เลือก
ความเข้มของสโีดยเลือ่นวงกลมภายในสามเหลีย่ม
หรอืปอ้นค่าตัวเลขในชอ่งด้านข้าง
แล้วกดปุ่ม OK

Color name คือ รหัสสทีีผู่้ใชง้านสามารถคัดลอกไปใชกั้บ
การต้ังค่าสใีนสว่นอ่ืนได้
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กดปุ่ม Save เพ่ือบนัทกึ
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การสร้างตัวอักษรวิ่งโดยใชข้้อความจากฟีดข่าว

ไปทีแ่ทป็ My Templates 

เลอืก News

ลาก news_Ticker.svg ไปยงั Editing panel
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กดกดที ่layer news_ticker.svg

กดที ่inline หลงั RSS Feed Source
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ป้อน URL ทีใ่ห้บริการข่าวสาร RSS feed แลว้กด enter

กด Save

กด Back
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การแก้ไขรปูแบบตัวอักษร ให้กด
ที ่[SPX][title]

ให้ระบายข้อความ [SPX][title]

เลอืกแบบตัวอักษรได้เหมือนการ
ใชตั้วอักษรวิง่แบบพิมพ์เอง แต่
ไม่สามารถกำาหนดสขีองตัว
หนงัสอืได้

สว่นขนาดของตัวอักษรให้ทำา
เหมือนกับตัวอักษรวิง่แบบพิมพ์
เอง
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การสร้างโฟลเดอร์

การสร้างโฟลเดอรเ์พ่ือใชเ้ก็บมีเดียให้เป็นหมวดหมู่ภายในโปรเจค็ท ์โดยต้ังชือ่เปน็อะไรก็ได้
สว่นการนำาแบบตัวอักษรจากทีอ่ื่นมาใชง้าน ซึง่จะต้องสร้างโฟลเดอรช์ ือ่ fonts เทา่นัน้

กดเมาสข์วาเลอืก New Collection

ต้ังชือ่สำาหรับเก็บวดีิโอ ต้ังชือ่สำาหรับเก็บแบบตัวอักษร โฟลเดอรภ์ายในโปรเจ็คท์
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แบบตัวอักษรทีคั่ดลอกมาไวใ้นโฟลเดอร์ 
fonts ภายในโปรเจ็คท์

แบบตัวอักษรจะเพ่ิมขึ้นเมื่อทำาการเลอืก

การเพ่ิมแบบตัวอักษรนีจ้ะมีผล
เฉพาะโปรเจ็คทเ์ดียวเทา่นัน้ 
โปรเจ็คทอ่ื์นก็ต้องใชว้ธีิการ
เดียวกัน
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การสร้าง index.svg เพ่ิม
ภายในโปรเจ็คทเ์ดียว เราสามารถสร้าง index.svg ขึ้นมาอีกได้ โดยมีวธีิการเพ่ิม หรอืจัดมีเดียต่าง ๆ
เหมือน index.svg ทีส่รา้งมาพร้อมกับโปรเจ็คทใ์นครัง้แรก

ทัง้นี้เพ่ือใชน้ำาไปใชใ้นเพลยล์ิส หรือการต้ังเวลาในการเลน่ได้

การสรา้ง index.svg ใหม่นีจ้ะต้องไม่ต้ังชือ่ซำ้ากับ index.svg ทีม่ีอยู่แลว้ 

กดเมาสข์วาทีว่า่งภายในโปรเจ็คท์
เลือก New SVG ต้ังชือ่ แลว้กด OK
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การสร้างกำาหนดการเลน่
กำาหนดการเล่น หรอื schedule เป็นการต้ังเวลาให้เครือ่งเลน่มีเดียต่าง ๆไม่วา่จะเป็น ภาพนิ่ว 1 ภาพ 
วดีิโอ 1 ไฟล ์เพลยล์ิสต์ 1 เพลยล์สิ หรอื svg ทีส่รา้งขึ้นมาใหม่

กดเมาสข์วาทีว่า่งภายในโปรเจค็ท์
เลอืก New Schedule ต้ังชือ่ (หรอืไม่ต้ังก็ได้ คงไวเ้ปน็ New.ics) แลว้กด OK



47

ลาก New.ics ไปไวท้ี ่Editing panel

ในการใชง้าน Schedule ที ่Editing 
panel จะมีแค่ New.ics เทา่นั้น

New.ics เป็นเหมือนมีเดียตัวหนึง่ ซ ึง่
จะไม่เต็มจอ ถ้าต้องการเต็มจอ ต้อง
เลือก Full Screen ด้วย
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เลอืกวนัทีท่ีต้่องการ
เลอืกไฟลร์ูปภาพไปวางในวนัทีน่ัน้

ต้ังเวลาเริม่ต้นและสิน้สุด  โดยเลือ่น
แถบส ีหรอืเปลี่ยนตัวเลขในชอ่งด้านบน
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เลอืกเพลยล์ิสต์ไปวางในวนัทีเ่ดียวกัน

ต้ังเวลาเริม่ต้นและสิน้สุด  โดยเลือ่น
แถบส ีหรอืเปลี่ยนตัวเลขในชอ่งด้านบน
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ผู้ใชง้านสามารถเปลีย่รแถบสเีป็นสอ่ืีนได้ 
โดยเลอืกที ่Category
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เลอืก svgไปวางในวนัทีเ่ดียวกัน

ต้ังเวลาเริม่ต้นและสิน้สุด  โดยเลือ่น
แถบส ีหรอืเปลี่ยนตัวเลขในชอ่งด้านบน
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เมื่อกด save แล้ว จะไม่มีภาพที ่preview 
panel  เนื่องจากวนัทีใ่น preview panel 
ไม่มีการกำาหนดการเลน่

ให้เปลี่ยนวนัทีแ่ละเวลา ให้ตรงกับทีต้ั่งไว้

เมื่อตรงกันแลว้ที ่preview panel ก็จะ
แสดงภาพ
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เครื่องเลน่จะรบัทลีะโปรเจ็คทเ์ทา่นั้น เมื่อสง่โปรเจ็คทใ์หม่ไปก็จะเขียนทบัโปรเจ็คท์เก่าทีม่ีอยูเ่ดิม

ไปทีแ่ทป็ My Projects เลอืกโปรเจค็ทท์ี่
ต้องการสง่ กดเมาสซ์า้ยค้างทีโ่ปรเจ็คท์
ลากไปทีแ่ทป็ My Devices ซอฟทแ์วรจ์ะ
สลบัแทป็ My Devices ขึ้นมา และแสดง
เครื่องเลน่ทีอ่ยูภ่ายใน

ลากโปรเจ็คทไ์ปวางทีเ่ครือ่งเลน่ที่
ต้องการแล้วปล่อยเมาส์

การโอนถ่ายโปรเจ็คทก็์จะเกิดขึ้นจนสิน้สุด

การสง่โปรเจ็คท์ไปยังเครื่องเล่นการสง่โปรเจ็คท์ไปยังเครื่องเล่น
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1. การนำาไฟล ์PowerPoint เข้ามาโดยตรง

การใชง้านร่วมกับ การใชง้านร่วมกับ PowerPointPowerPoint

- ควรใชใ้นกรณีที ่PowerPoint มีการใช ้effect หรอื animation อยู่ภายใน

- การนำาไฟล ์PowerPoint เข้ามา ทำาเหมือนกับการนำาภาพนิง่ หรอื วดีิโอ เข้ามาใชง้าน

- ซอฟทแ์วร์จะแปลงไฟล ์PowerPoint ใหเ้ป็นวดีิโอ นามสกุล avi

- จะต้องทำาการกำาหนดระยะเวลาของแต่ละสไลด์ ให้เรยีบร้อยก่อน

2. การแปลงไฟล ์PowerPoint ใหเ้ป็นภาพนิง่ก่อนนำามาใชง้าน

- ควรใชใ้นกรณีที ่PowerPoint ไม่มีการใช ้effect หรือ animation อยูภ่ายใน

- การนำาไฟล ์PowerPoint ทีแ่ปลงแลว้เข้ามา ทำาเหมือนกับการนำาภาพนิง่ หรอื วดีิโอ เข้า
มาใชง้าน

- การแปลงควรแปลงให้เป็นไฟล์นามสกุล png เพ่ือคงความคมชดัของภาพสูงสุด
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การสรา้งไฟล์ PowerPoint ให้มีสดัสว่นภาพ 16 ต่อ 9 และแปลงเป็นภาพนิง่ทีค่วามละเอียด 1280x720

การใชง้านร่วมกับ PowerPoint

- กำาหนดค่า page set up ให้ได้ตามภาพ หรอืใกลเ้คียง

- กรณีทีเ่ปน็แนวต้ัง หรอื 9 ต่อ 16 ใหเ้ลือกเป็น poortrait (ความละเอียดเป็น 720x1280)
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การสรา้งไฟล์ PowerPoint ให้มีสดัสว่นภาพ 16 ต่อ 9 และแปลงเป็นภาพนิง่ทีค่วามละเอียด 1280x720

การใชง้านร่วมกับ PowerPoint

- ตอนแปลงไฟล์ใหเ้ลือก save as
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การสรา้งไฟล์ PowerPoint ให้มีสดัสว่นภาพ 16 ต่อ 9 และแปลงเป็นภาพนิง่ทีค่วามละเอียด 1280x720

การใชง้านร่วมกับ PowerPoint

- เลอืกนามสกุลเป็น png
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การนำาเอฟเฟคท์มาใชง้าน

เอฟเฟคทท์ีซ่อฟทแ์วรจ์ัดเตรยีมไวใ้ห ้จะอยู่ใน 
My Templates  effects โดยจะแบ่งเป็น เข้า 
และ ออก 

เอฟเฟคทข์าเข้าสามารถใชไ้ด้กับทกุสือ่ 
เนือ่งจากจะเป็นการแสดงในตอนเริม่ต้น 
เอฟเฟคทข์าออกให้ใชกั้บมีเดียทีม่ีการกำาหนด
ระยะเวลาในการแสดงผล (duration) รวมถงืสิอ่
นั้นจะต้องไม่มีการเล่นวนซำ้า
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การนำาเอฟเฟคท์มาใชง้าน

เอฟเฟคทท์ีซ่อฟทแ์วรจ์ัดเตรยีมไวใ้ห ้จะอยู่ใน 
My Templates  effects โดยจะแบ่งเป็น เข้า 
และ ออก 

เอฟเฟคทข์าเข้าสามารถใชไ้ด้กับทกุสือ่ 
เนือ่งจากจะเป็นการแสดงในตอนเริม่ต้น 
เอฟเฟคทข์าออกให้ใชกั้บมีเดียทีม่ีการกำาหนด
ระยะเวลาในการแสดงผล (duration) รวมถงืสิอ่
นั้นจะต้องไม่มีการเล่นวนซำ้า
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การนำาเอฟเฟคท์มาใชง้าน

เอฟเฟคทท์ีซ่อฟทแ์วรจ์ัดเตรยีมไวใ้ห ้จะอยู่ใน 
My Templates  effects โดยจะแบ่งเป็น เข้า 
และ ออก 

เอฟเฟคทข์าเข้าสามารถใชไ้ด้กับทกุสือ่ 
เนือ่งจากจะเป็นการแสดงในตอนเริม่ต้น 
เอฟเฟคทข์าออกให้ใชกั้บมีเดียทีม่ีการกำาหนด
ระยะเวลาในการแสดงผล (duration) รวมถงืสิอ่
นั้นจะต้องไม่มีการเล่นวนซำ้า



61

การนำาเอฟเฟคท์มาใชง้าน

เอฟเฟคทท์ีซ่อฟทแ์วรจ์ัดเตรยีมไวใ้ห ้จะอยู่ใน 
My Templates  effects โดยจะแบ่งเป็น เข้า 
และ ออก 

เอฟเฟคทข์าเข้าสามารถใชไ้ด้กับทกุสือ่ 
เนือ่งจากจะเป็นการแสดงในตอนเริม่ต้น 
เอฟเฟคทข์าออกให้ใชกั้บมีเดียทีม่ีการกำาหนด
ระยะเวลาในการแสดงผล (duration) รวมถงืสิอ่
นั้นจะต้องไม่มีการเล่นวนซำ้า
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การใชเ้อฟเฟคท์คู่กบัไฟล์ SVG

นอกจากในโปรเจ็คทป์กติแล้ว ผู้ใชง้านสามารถนำาเอฟเฟคทไ์ปใชกั้บไฟล์ SVG ได้ โดยจะต้องกำาหนดระยะ
เวลาการเลน่ของไฟล ์SVG ด้วย

สร้างโปรเจค็ทใ์หม่ขึ้นมา จากนั้นให้สรา้ง Collection 
ใหม่เพ่ือเก็บไฟล ์SVG ใหม่ขึ้นมา
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สร้างไฟล ์SVG ใหม่ขึ้นมา
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กำาหนดระยะเวลาของ
สือ่ ตามตัวอย่าง
กำาหนดไว้ท่ี 5 วินาที

ใสเ่อฟเฟคท์ขาเข้า
และออก
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ไปท่ี properties 

ถ้ากำาหนด duration เป็น ระยะเวลา เชน่ตาม
ตัวอย่าง 9 วนิาท ีจะแสดงผลตามความยาวสือ่ 
(5 วนิาท)ี แลว้ รอจนครบ 9 วนิาท ีจึงจะเริ่ม
แสดงใหม่อีกครั้ง

ถ้ากำาหนด duration เป็น media (เทา่กับ
ความยาวสือ่ คือ 5 วนิาท)ี ก็จะแสดงผล 5 
วนิาท ีแล้วจะเริ่มเริ่มแสดงใหม่อีกครัง้ทนัที

ถา้กำาหนด duration เป็น indefinite 
จะแสดงผลเอฟเฟคทข์าเข้าและออก เพียงครัง้
เดียวเทา่นัน้ และจะไม่แสดงอีกเลย
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นำาไฟล์ SVG ทีส่รา้งขึ้นมาใหม่ ไปวางเปน็อีกชัน้ของโปรเจ็คท ์(index.svg)
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นำาไฟล์ SVG ก็จะแสดงผลตามทีไ่ด้กำาหนดไวแ้ล้ว
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Project จะถูกจัดเก็บในรูปแบบการบีบอัดไฟลข์้อมูลเป็นไฟลเ์ดียว นามสกุล 7z

การจัดเกบ็ Project

ให้เข้าไปที ่My Projects 
คลิก้เมาสข์วาโปรเจค็ทท์ีต้่องการจัดเก็บ 
แลว้เลอืก Archive…
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Project จะถูกจัดเก็บในรูปแบบการบีบอัดไฟลข์้อมูลเป็นไฟลเ์ดียว นามสกุล 7z

การจัดเกบ็ Project

ให้เลือกตำาแหนง่ทีต้่องการจดัเก็บ ตัวอยา่งจะเก็บไวท้ี ่Desktop แลว้กดปุ่ม Save
ชือ่โปรเจ็คทไ์ม่ควรเปลี่ยน

หรือ ไฟลน์ีส้ามารถนำาไปใชกั้บ Fusion ได้ด้วย (Hypermedia)
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ให้เปิด My Project ภายในซอฟทแ์วร ์และ explorer ทีเ่ก็บ Project บีบอัดไว้

การเรียกใชง้าน Project ท่ีจัดเก็บไว้

ลาก Project บีบอัดทีต้่องการไวภ้ายใน My Projects
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ซอฟทแ์วรจ์ะทำาการคลายไฟลท์ี่บบีอัดอยู่ กลบัมาเปน็ Project ปกติให้เองอัตโนมัติ

การเรียกใชง้าน Project ท่ีจัดเก็บไว้
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ในกรณีทีต้่องการใชจ้อแสดงผลแบบหลายจอต่อรว่มกัน โดยแต่ละจอจะต่อกับเครื่องเล่น 1 เครื่อง
ซึง่ความละเอียดรวมทัง้หมดจะเทา่กับสญัญาณภาพสง่ออกมาจากเครื่องเล่นรวมกัน เชน่ สญัญาณภาพ
สง่ออกแต่ละเครือ่งคือ 1280x720 เมื่อนำามารวมกันตามรูปตัวอย่างก็จะได้ความละเอียดเปน็ 
3840x720 โดยภาพทีแ่สดงจะเสมือนเลน่จากเครื่องเล่นเดียว แต่ใหค้วามละเอียดสูง

การสร้างโปรเจ็คท์แบบหลายจอการสร้างโปรเจ็คท์แบบหลายจอ
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สรา้งโปรเจ็คทใ์หม่โดยกดเมาสข์วา บรเิวณทีว่า่ง
เลอืก New Project

ต้ังชือ่ทีช่อ่ง Name (ในทีน่ีต้ั้งเป็น multiscreen_3x1)
เลอืก Format เปน็ Multiscreen
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ชอ่ง Target ใหเ้ลือกเป็นเครือ่งเลน่ทีใ่ชง้านอยู่
กดปุ่ม OK

กดกดทีโ่ปรเจ็คทท์ีส่รา้งขึ้นมาใหม่
เพ่ือเปิดเป็นแทป็ใหม่



75

เมื่อโปรเจ็คทป์รากฏเป็นแทป็ใหม่แลว้ให้กดกดที่
Index.svg

ทีช่อ่ง preview panel จะปรากฏเป็นจอภาพแบ่งเป็น 
4 สว่น ซึง่เปน็ค่าเริม่ต้นของซอฟทแ์วร์ ด้านขวาจะเป็น 
properties การต้ังค่า multiscreen
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Screen aspect ratio : สดัสว่นจอภาพ
Screen diagonal : ขนาดจอภาพวดัตามแนวทแยง (นิว้)
Vertical frame border : ความกวา้งขอบจอแนวต้ัง (มม.)
Horizontal frame border : ความกวา้งขอบจอแนวนอน (มม.)
Array columns : จำานวนจอทางแนวต้ัง
Array rows : จำานวนจอทางแนวนอน
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ตัวอยา่งการต้ังค่าจอภาพวางแนวนอน 3 จอเรยีงกัน(16:9) ขนาดจอ 40 นิว้ ขอบจอกวา้ง 20 มม.

ตัวอยา่งการต้ังค่าจอภาพวางแนวต้ัง 3 จอเรียงกัน(9:16) ขนาดจอ 40 นิว้ ขอบจอกวา้ง 2 มม.
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ตัวอยา่งการต้ังค่าจอภาพวางแนวนอน 3 จอซอ้นกัน(16:9) ขนาดจอ 40 นิ้ว ขอบจอกวา้ง 2 มม.

ตัวอยา่งการต้ังค่าจอภาพ 4 จอเรียงและซอ้นกัน(16:9) ขนาดจอ 40 นิ้ว ขอบจอกวา้ง 20 มม.
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การกำาหนดค่าความกวา้งขอบจอตามความเปน็จริง เมื่อแสดงผล สว่นทีเ่ป็นขอบจอ จะบงัภาพบางสว่น

การกำาหนดค่าความกวา้งขอบจอนอ้ยกวา่ความเป็นจรงิ เมือ่แสดงผล ภาพจะถูกแยกสว่นออกเพ่ือแสดงสว่นที่
จะโดนขอบจอบังไปทีพ้ื่นทีแ่สดงผลของจอถัดไป
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ในการจัดการกับมีเดียต่าง ๆผู้ใชง้านสามารภทำางาน
เหมือนกับโปรเจ็คทธ์รรมดาเพียงแต่มีเดียทีจ่ะนำามาใช ้
ควรมีความละเอียดเทา่กับ 3 รวมกัน

หรือผูใ้ชง้านสามารถจัดวางมีเดียลงในแต่ละจอแยกกัน
ได้ เมื่อแสดงผลจะแสดงพร้อมกัน
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