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I 

ค าน า 

ภาระกิจหลักของฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ า ซึ่งด าเนินการทุกปีตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่าน

มา คือการประเมินฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา หรือการประกวดฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาในชื่อเดิม ท าให้รับรู้

ข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึงขีดความสามารถของหัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาบางท่านมีศักยภาพสูง ยกตัวอย่างเช่นการจัดท าฐานข้อมูลซึ่งได้มีการจัดท าไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ 

ง่ายต่อสืบค้น รูปแบบดูสวยงาม 

จากการประเมินฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาปี พ.ศ.2558 ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 5 โครงการ

ชลประทานมหาสารคาม ได้มีการจัดท ารูปแบบฐานข้อมูลที่เข้าใจง่าย รายละเอียดครบถ้วน รูปแบบสวยงาม

เหมาะสมที่น าไปเป็นแบบอย่างให้กับฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ ซึ่งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 5 

ขณะนั้น ได้น าโปรแกรม Autoplay Menu Builder มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมฐานข้อมูลต่างๆ ฝ่าย

พัฒนาการบริหารจัดการน้ าได้เล็งเห็นว่า โปรแกรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาต่างๆ ในการที่จะยึดเป็นแบบอย่างในการจัดท าฐานข้อมูล จึงไดจ้ัดท าเป็นคู่มือประกอบการใช้

โปรแกรม Autoplay Menu Builder ขึ้นมา ซึ่งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่อ่านคู่มือฉบับนี้ สามารถท า

ตามได้อย่างไม่ยากนัก 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ นายณรงค์ศักดิ์ ปิณฑดิษฐ์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและ

ปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว ส านักชลประทานที่ 6 ที่ได้ให้ค าแนะน าใน

การใช้โปรแกรม Autoplay Menu Builder พร้อมทั้งค าอธิบายในรายละเอียดของไฟล์ที่เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน้ าต่างๆ  

 

อุลิต รัตนตั้งตระกูล 

วิศวกรชลประทานช านาญการ 
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บทที่ 1 
แนะน าโปรแกรม 

 

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการน้ า ในระดับฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรกัษา 1- 1 
 

1.1 โปรแกรม Autoplay Menu Builder คืออะไร 

Autoplay Menu Builder เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดตัวนึงที่จะใช้ในการสร้างเมนูต่างๆ เพ่ือเชื่อมต่อไปยังสิ่งที่
เราต้องการเปิด ตั้งค่า แสดงผล อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้านึกให้ง่ายคือ เวลาเราใส่แผ่น DVD ในเครื่องเล่นDVD 
เพ่ือการชมภาพยนต์ จะมีเมนูต่างๆ ขึ้นมาให้เลือกโดยอัตโนมัติ โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าไปที่ไดว์ต่างๆ เมนู
ต่างๆที่ข้ึน ยกตัวอย่างเช่น การเลือกSubtitleว่าจะให้แสดงหรือไม่ ถ้าแสดงๆเป็นภาษาอะไร การเลือก
ลักษณะของเสียงต่างๆ เช่น Dolby Digital 5.1, DTS หรือ Stereo (ตามรูปที่ 2)  ผู้ที่ไม่มีประสพการณ์
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมจึงไม่ต้องกังวล เนื่องจากตัวโปรแกรมใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกแล้วลากแค่สองถึง
สามครั้งก็สามารถสร้างเมนูต่างๆได้แล้ว การใช้เมนูต่างๆ สามารถที่จะเปิดเอกสารต่างๆ เปิดภาพยนต์ เปิด
โปรแกรมต่างๆ และอ่ืนๆอีกหลายอย่าง ตัวอย่างที่ยกมาเป็นแค่ตัวอย่างพ้ืนฐาน  

 

 
รูปที่ 1.1 โปรแกรม Autoplay Menu Builder 

 

บทที่ 1 

แนะน ำโปรแกรม 
 



   

 

 

บทที่ 1 
แนะน าโปรแกรม 

 

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการน้ า ในระดับฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรกัษา 1- 2 
 

 
รูปที่ 1.2 ตัวอย่างการใช้งานของโปรแกรม Autoplay Menu Builder 

 
1.2 ลักษณะทั่วไป 

 โปรแกรมออกแบบมาในลักษณะ WYSIWYG คือ What You See Is What You Get หมายถึง 
เห็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น 

 สนับสนุนรหัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
 ไม่จ าเป็นต้องลงโปรแกรมอ่ืน สามารถเปิดเมนูที่สร้างมาได้โดยตรง 
 เมนูที่สร้างสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย 
 สามารถใส่ Password เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนเข้ามาแก้ไข  
 สนับสนุนบนระบบปฏิบัติการ Windows  
 สามารถสร้างเมนูต่างๆได้ครั้งละหลายหน้า  
 ก าหนดลักษณะของหน้าต่าง เมื่อเริ่มต้นเมนู และปิดเมนู  
 มีลักษณะปุ่มต่างๆ และค าสั่งต่างๆ ให้ใช้มากมาย  
 สนับสนุนไฟล์ประเภทภาพต่างๆ ดังนี้ BMP, PNG, JPG, GIF(animation), PCX, WMF, EMF, ICO 

images  
 สนับสนุนไฟล์ประเภทเสียงต่างๆ ดังนี้ MP3, MP2, MP1, OGG, WAV, MID, RMI, XM, IT, MOD, 

S3M (กรณีใช้เป็นเสียงพ้ืนหลัง)  
 สามารถใส่ข้อเสนอแนะทั้งท่ีเป็นข้อความ และรูปภาพ  
 การน าเสนอสามารถแสดงเป็นภาพต่อเนื่องได้ 
 เปลี่ยนหน้ากากเครื่องเล่น MP3 ได้ 
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 เมนูที่สร้างสามารถเปิด แฟลช, Internet Explorer, Windows Media Player และ Adobe 
Reader 

 สามารถติดตั้งฟร้อนต่างๆ ได้ก่อนสร้างเมนู 
1.3 ความต้องการข้ันพ้ืนฐานของโปรแกรม 

 สามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ 32 และ 64 บิต 
 รองรับระบบปฎิบัติการ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 

8.1, Windows 10 
  หน่วยประมวลผล (CPU) : 2.66 GHz ขึ้นไป 
 หน่วยความจ า (RAM) : 2 GB ขึ้นไป 

1.4 การท างานของโปรแกรม Autoplay Menu Builder 
โปรแกรม Autoplay Menu Builder สามารถที่จะสร้างเมนูได้อย่างง่ายดาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสั่งให้
เมนูที่เลือกนั้น ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เราก าหนด ไม่จ าเป็นต้องเขียนโค๊ดต่างๆให้ยุ่งยาก  แค่คลิก
แล้วลากไม่ก่ีขั้นตอนก็สามารถก าหนดให้โปรแกรมท างานได้แล้ว โดยเริ่มจากการเปิดพ้ืนที่ท างานว่างๆขึ้นมา
หรืออาจเลือกจาก templates ที่ให้มา, ก าหนดคุณสมบัติต่างๆของปุ่มควบคุม (Controls) ตามท่ีเรา
ต้องการโดยอาจเลือกจาก Gallery ที่ให้มาก็ได้ (กรณีเลือกใช้ต้นแบบจากโปรแกรมที่ให้มา ดูรายละเอียด
จากตารางที่ 1.1) จากนั้นก็ก าหนดให้ปุ่มที่สร้างท างานตามที่เราก าหนดโดยก าหนดค าสั่งต่างๆ จาก 
หน้าต่างปฏิบัติการ(Actions) ทั้งนี้โปรแกรมจะสร้าง ไฟล์อัตโนมัติทั้งหมด 3 ไฟล์ได้แก่ ไฟล์ที่มี
นามสกุล .exe, .ico และ .apm ส่วนการใช้งานจริงก็แค่ ดับเบิ้ลคลิกท่ีไฟล์ .exe ก็สามารถใช้งานได้แล้ว 
นอกจากนี้ โปรแกรม Autoplay Menu Builder ยังมีส่วนต่างๆ ส าหรับใช้งาน เหมือนกับโปรแกรมอ่ืนๆ 
ทั่วไป คือ มีชื่อโปรแกรม, เมนูต่างๆ, ไอคอนเพ่ือการท างานที่เร็วถึง, พ้ืนที่ท างาน ตลอดจน ชื่อเมนูที่เรา
ตั้งขึ้น โดยดูได้จากรูปที่ 1.3  
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รูปที่ 1.3 แสดงส่วนต่างๆของโปรแกรม Autoplay Menu Builder 

 

ตารางที ่1.1 รายละเอียดของต้นแบบ (Gallery) ที่ให้มากับโปรแกรม 

    ที ่ ลักษณะตันแบบ จ านวนต้นแบบ หมายเหตุ 

1 พ้ืนหลัง (Back Ground) 60   

2 ปุ่มควบคุม (Button) 72   

3 ตัวชี้ต าแหน่ง (Cursor) 12   

4 สัญรูป (Icon) 4 สามารถดาวน์โหลดเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เนต 

5 รูปภาพ (Image) 4 สามารถดาวน์โหลดเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เนต 

6 เพลง (Music) 2 สามารถดาวน์โหลดเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เนต 

7 เสียง (Sound) 12 สามารถดาวน์โหลดเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เนต 
 

ชื่อโปรแกรม Autoplay Menu Builder Version 7.3  

เมนูใช้งานต่างๆ  ไอคอนต่างๆเพื่อการใช้งานที่รวดเร็ว  

ชื่อเมนูที่สร้าง 

ลักษณะปุ่มควบคุมแบบตา่งๆ 

พื้นที่ในการสร้างปุ่มควบคุม 

การจัดเรียงปุ่มควบคุมลักษณะต่างๆ  

ขนาดเมนูที่สร้าง  
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โปรแกรม Autoplay Menu Builder จะมีเมนูหลักๆ อยู่ 6 ตัว ได้แก่ File, Edit, Page, View, Tool และ 
Help ซึ่งการใช้งานแต่ละตัวที่อยู่ในเมนูต่างๆ จะคล้ายๆกับโปรแกรมทั่วๆไป เช่น New, Open, Save, 
Save as ฯลฯ รูปที่ 2.1 จะเป็นเมนูในส่วนของไฟล์ ส่วนการใช้งานเมนูค้าสั่งอ่ืนๆ จะแสดงให้เห็นต่อไป 
2.1 เมนู File 
 

 

 

รูปที่ 2.1 แสดงหน้าต่างเมนู File 
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เปิดงานใหม่ 

เปิดงานเก่าที่เคยสร้างไว้ 

บันทึกงาน 

บันทึกงานเป็น บันทึกงานเป็นรูปแบบตวัเอง 

ใส่รหัสผ่านป้องกัน 
สยง 

ปืดงาน 

ทดสอบการท้างานของเมนู 

ทดสอบการท้างานของเมนูโดยเปิดหน้าต่างใหม่
ใหม่ 

ออกจากโปรแกรม 
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2.2 เมนู Edit 
 

 

รูปที่ 2.2 แสดงหน้าต่างเมนู Edit 
 

2.2.1 เมน ูProject options 
ปรกติเมน ูProject Options จะอยู่ในเมนูย่อยของเมนู Edit ซึ่งได้กล่าวไปแล้ว เมน ูProject Options จะ
ใช้ในการการตั้งค่าต่างๆของเมนูที่สร้าง ยกตัวอย่างเช่น การเลือกรูปแบบของเคอร์เซอร์(General), รูปแบบ
ไอคอนเมื่อสร้างเมนูเสร็จ(General), การก้าหนดให้โชว์ข้อความเม่ือเริ่มใช้งานเมนู(Startup) และอ่ืนๆ ซ่ึง
บางตัวสามารถใช้ได้ในเวอร์ชั่นที่เป็นฟรีแวร์ บางตัวใช้ได้ในเวอร์ชั่นที่ต้องซื้อ ดูรายละเอียดจากรูปที่ 2.3 – 
2.15  

 
 
 
 
 

 

ยกเลิกค้าสั่ง 
ท้าซ้้า 

ตัด 

คัดลอก 
วาง 

คัดลอกรายละเอยีดทั้งหมดของปุ่ม 
สยง 

                    ลบ 

เลือกปุ่มทั้งหมดในเมนู 

ย้ายไปหนา้ที่ต้องการ 

ล๊อคปุ่มไม่ให้เคลื่อนที่ 

ยกเลิกการเลือกปุ่มทั้งหมดในเมนู 

สลับปุ่มที่เลือก/ไม่ได้เลือก 

น้าปุ่มที่สร้างไปไว้หลังสุด 

จัดปุ่มให้มีขนาดพอดีกับเส้นกริด 

น้าปุ่มที่สร้างไปไว้หน้าสุด 

การจัดกลุ่มปุ่มควบคุม 

ก้าหนดค่าต่างๆของเมนู 
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รูปที่ 2.3 แสดงรายละเอียดของเมนูย่อย General 
 

 

 

รูปที่ 2.4 แสดงรายละเอียดของเมนูย่อย Tooltips 

เลือกรูปแบบของ Icon, Cursor 
และ Text cursor 

เมนูย่อย General 

เลือกเมนูให้แสดงเป็นหน้าแรก
แรก 

ตั้งค่าเสียงเป็นพื้นหลัง 

เซตค่าต่างๆเป็นค่าเร่ิมต้น 

ตั้งค่าอื่นๆ 

ต้าแหน่งที่ Tooltips แสดง 
ตั้งค่าสีและแสงเงา 

สยง 

ตั้งค่าตัวอักษร 

ตั้งค่าพื้นหลังของ Tooltips 

แสดงตัวอย่างของ Tooltips 

Tooltips หมายถึงข้อความที่แสดงเมื่อมีเม้าท์ไปวางอยู่หนอืปุ่มต่างๆ 

เวลา Tooltips แสดง 
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รูปที่ 2.5 แสดงรายละเอียดของเมนูย่อย Splash 
 

 

 
รูปที่ 2.6 แสดงรายละเอียดของเมนูย่อย End Screen 

รูปที่แสดงก่อนที่จะเร่ิมเข้าเมนูหน้าแรก 

Splash หมายถึงรูปที่แสดงก่อนที่จะเข้าหน้าเมนูหน้าแรก 

รูปที่แสดงตอนออกจากเมนู 

End Screen หมายถึงรูปที่แสดงก่อนออกจากเมน ู
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รูปที่ 2.7 แสดงรายละเอียดของเมนูย่อย Startup 

 
 

 
รูปที่ 2.8 แสดงรายละเอียดของเมนูย่อย Fonts 

ไฟล์ที่ต้องการแสดงก่อนเร่ิมใช้งานเมนู 

ข้อความเตือนกรณีที่ผู้ใช้ไม่มี
สิทธิ์ใช้งาน 

ก้าหนดวันหมดอายุของเมนูที่สร้าง 

ตัวอักษรที่ใช้ใน 
 AutoPlay Menu Builder 

ตัวอักษรที่ใช้เฉพาะเมนูที่สร้าง 
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รูปที่ 2.9 แสดงรายละเอียดของเมนูย่อย Version 

 

 

รูปที่ 2.10 แสดงรายละเอียดของเมนูย่อย Strings 

ตั้งค่าไฟล์ .exe เป็นเวอร์
ชั่นที่ต้องการ 

ข้อมความต่างๆ ทีแ่สดงใน 
AutoPlay Menu Builder 
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2.3 เมนู Page 
 

 

รูปที่ 2.11 แสดงหน้าต่างเมนู Page 
2.4 เมนู View  

 

 

รูปที่ 2.12 แสดงหน้าต่างเมนู View 
 

เลือกหน้าเมนู 
หน้าเมนูที่สร้าง 

ลบหน้าเมนู 
สยง 

เพิ่มหน้าเมนู 

คัดลอกทั้งหน้าเมนู 

เล่ือนหน้านเมนูไปทางซ้าย 

เปลี่ยนชื่อหน้าเมนู 

เล่ือนหน้าเมนูไปทางขวา 

เปลี่ยนล้าดับหน้าเมนู 

ปิด/เปิด แถบเครื่องมือ 
ปิด/เปิด แถบเครื่องมือการจัดเรียงปุ่มควบคุม 

ปิด/เปิด แถบแสดงสถานะ 

เปิดหน้าต่างสื่อผสมส้าเร็จรูป 

เปิดหน้าต่างเพื่อสร้างปุ่ม
ควบคุม 

เปิดหน้าต่างคุณสมบัติปุ่มควบคุม 

เปิดหน้าต่างการท้างานของปุ่มควบคุม 

ปรับแต่งค่าต่างๆเพิ่มเติม 
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2.4.1 เมนูย่อย Options 
จากเมนู View ที่กล่าวไปแล้ว ยังมีเมนูย่อย Options ที่ใช้ตั้งค่าต่างๆ ตามรูปที่ 2.12 

 

 

รูปที่ 2.13 แสดงหน้าต่างเมนูย่อย Options 
2.5 เมนู Tools  

 

 

รูปที่ 2.14 แสดงหน้าต่างเมนู Tools 
 

 
 
 
 

แสดงเส้นกริดตอนสร้างเมนู 

สร้างไฟล์ส้ารอง 

ย่อหน้าตา่งอื่นๆ เวลาทดสอบเมนู 

สร้างไฟล์ส้าหรับเขียนลงแผ่น CD 
สร้างไฟล์บีบอัดข้อมูล 

สร้างไฟล์ .exe ที่ท้างานแบบ Stand 
Alone 

สร้างไฟล์ ISO Image 

เลือกไดว์เสมือน 

สร้างไฟล์ .exe ที่ถูกบีดอัดแลว้ 

แปลงไฟล์ .exe เป็น .amp 
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2.6 เมนู Help 
 

 

รูปที่ 2.15 แสดงหน้าต่างเมนู Help 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค้าถาม ค้าตอบที่พบบอ่ย 

ค้าอธิบายการใช้งานแยกตามหวัข้อ 

ค้าแนะน้าที่ท้างานให้ง่ายขึ้น 

ตรวจสอบการอัปเดตโปรแกรม 

การขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิต 

ลงทะเบียนเพื่อใช้ เวอร์ขั่นเต็ม 

รายละเอียดโปรแกรม 
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การสร้างเมนูโดยโปรแกรม Autoplay Menu Builder สิ่งที่ต้องท้าหลังจากการเลือกแม่แบบของเมนู 
(Template) ซึ่งมีให้เลือก 5 – 6 แบบ คือการเลือกปุ่มควบคุมต่างๆ เพ่ือใช้ในการคลิกเข้าสู่เนื้อหา ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ปุ่มควบคุมมีหลากหลายประเภท ในเวอร์ชัน 8.0 มีปุ่มควบคุมให้เลือกใช้ถึง 20 
ประเภท มี เพียง 2 ปุ่มควบคุมท่ีไม่มีให้ใช้ส้าหรับ Free version รายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆ ดูได้จาก
รูปที่ 3.1 – 3.3 
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รูปที่ 3.1 แสดงรายละเอียดต่างๆ ของปุ่มควบคุม 

Button เป็นปุ่มที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย แต่น้อยกว่า Hot Label 
สามารถแทรกรูปที่เป็นไฟล์ PNG ได ้

Cool Label สามารถเพิ่มรูปเป็นพื้นหลังของฟร้อน (ต้องเลือก 
Fill Style เป็นแบบ Wall paper)/ตั้งค่าเป็นแบบไล่ระดับสี/
ปรับระยะ Offset/เปลี่ยนสีเงาได้/หมุนได้ 

Cool Text ความสามารถหลักๆ คือการปรับรูปแบบของฟร้อน
(ใส่ขอบ/สี/ใส่ไฮไลท์)/เพิ่มรูปเป็นพื้นหลังของฟร้อน/ตั้งค่าไฮไลท์
ปุ่มได้ 

Hot Label เป็นปุ่มที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย ปกติแลว้จะไม่มีกรอบ 
และเมื่อเอาเมาส์ไปวางบนปุ่ม สามารถปรับแต่งฟร้อนได้หลายรูปแบบ เช่น ใส่
ขอบ/เปลี่ยนสี/ขีดเส้นใต้/ใส่เส้นกรอบที่ปุ่ม/ใส่พื้นหลังให้ฟร้อน 

Cool Button เป็นปุ่มส้าเร็จรูป สามารถแทรกรูปเป็นพื้นหลัง
ของปุ่มได้หรือจะเป็นรูปภาพก็ได ้

Pointer ใช้เลือกปุ่มควบคุมต่างๆ  
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รูปที ่3.2 แสดงรายละเอียดต่างๆ ของปุ่มควบคุม 

 
 
 
 
 
 

 HTML Label เป็นค้าสั่งที่ใช้ใน Web page ให้แสดงค่าต่างๆ โดยใช้
ภาษา HTML 

Shape เป็นปุ่มที่สามารถเลือกรูปร่างของปุ่มได้ เช่น สามเหลี่ยม/สี่เหลี่ยม/
วงกลม/วงรี/รูปหลายๆเหลีย่ม นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มขนาดเส้นกรอบ 
และยังสามารถเพิ่มรูปภาพเป็นพื้นหลังได้ 

Text Animator สามารถปรับให้ฟร้อนเคลื่อนไหวได้ตามแบบที่
ก้าหนด เช่น แบบคลื่น/ลม และเลือกสีฟร้อนที่เคลื่อนไหวได ้
นอกจากนี้ยังปรับความเร็วให้เคลื่อนที่ช้าหรือเร็ว 

Scroll Text เป็นการปรับแต่งฟร้อนให้วิ่ง ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา 
และเพิ่มรูปภาพเป็นพื้นหลังได้ 

Image เป็นการแสดงรูปภาพ โดยก้าหนดให้แสดงเป็นแบบ
กระเบื้อง หรือว่าแสดงเป็นภาพเดียว 
ง 

Text Box คือกล่องข้อความที่สามารถใส่ Scroll Bar ได้ และ
สามารถใส่รูปภาพเป็นพื้นหลัง หรือเลือกเป็นแบบไล่สี  

Rich Text คือ รูปแบบฟร้อนทีย่ดึตามรหัสแอสก ี (ASCII 
Code)  มีประโยชน์คือ สามารถใช้ข้าม Platform ได ้

Music Player เป็นปุ่มที่สามารถใส่ไฟล์ที่เป็นนามสกุล MP3 ได้ 
นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งหน้ากาก (Skin) แต่ต้องเป็น
รูปแบบ WSZ version 2.0 
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รูปที ่3.3 แสดงรายละเอียดต่างๆ ของปุ่มควบคุม 

 

Graphic Comment Shower จะเหมือนกับ Comment 
Shower เพียงแต่จะแสดงออกมาเปน็รูปภาพ หรือกราฟฟิก
ต่างๆ Version Freeware ไม่ได้ให้ตัวนี้มา 

PDF Viewer เป็นการเปิดโปรแกรม PDF  

Comment Shower เป็นการแสดง Comment ที่เราก้าหนดไว้
ให้แสดงเมื่อมีเมาส์ไปวางเหนือปุ่ม version Freeware ไม่ได้ให้
ตัวนี้มาด้วย 

Media Player เป็นปุ่มที่สามารถเล่นไฟล์
Media ต่างๆได้ เช่น MP3, WMV 

Web Browser เป็นการใส่โค๊ดต่างๆ เช่น แสดงราคาหุ้น, ราคา
น้้ามัน,พยากรณ์อากาศ (หาได้จาก Internet) ถูกก้าหนดอยู่ใน
รูปแบบของ <iframe src…..> แต่เรา copy เฉพาะ 
http://www........... banner.xxx พอ 

Flash Movie คือปุ่มที่ต้องการให้แสดง
ไฟล์แฟลช ที่เป็นนามสกุล Swf 
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จากบทท่ี 3 เราได้รู้จากปุ่มควบคุมประเภทต่างๆ ว่ามีลักษณะ และใช้ประโยชน์อย่างไรแล้ว ขั้นตอนต่อมา

หลังจากสร้างปุ่มควบคุมแล้ว คือการก้าหนดให้ปุ่มควบคุมมีรายละเอียดเป็นอย่างไร ทั้งหมดจะเป็นการท้า

ให้ปุ่มควบคุมมีความสวยงามมากขึ้น มีลูกเล่นต่างๆ ที่ดูแล้วดึงดูดผู้ใช้งานมากขึ้น เช่น การก้าหนดชื่อที่จะ

แสดงบนปุ่มควบคุม, การเปลี่ยนสีตัวอักษร, การเพ่ิมรูปภาพต่างๆ ทั้งในส่วนของพ้ืนหลังปุ่มควบคุม และ

พ้ืนหลังของตัวอักษร, การปรับแต่งพ้ืนหลังให้เป็นแบบไล่ระดับสี (Gradient Background) การปรับแต่ง

คุณสมบัติของปุ่มควบคุมส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างกันมาก จึงง่ายต่อผู้ใช้งานในการปรับแต่ง นอกจากนี้การ

ปรับแต่งคุณสมบัติยังสามารถใช้กับการปรับแต่งหน้าเมนูหลักด้วย การปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆ ของปุ่ม

ควบคุมดูได้จากตารางที่ 4.1 – 4.20 
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4.1 การปรับแต่งหน้าเมนูหลัก 

ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งหน้าเมนูหลัก 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม (Properties) ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่ม

ควบคุม 
caption เป็นการก้าหนดชื่อ/เร่ือง เมนูหลัก 
Style  เป็นการก้าหนดลักษณะของหนา้เมนูหลกั มีให้เลือก  

4แบบ  

- Normal ก้าหนดให้เมนูหลักมีลกัษณะทั่วไป คล้ายกับ 
Windows คือมีปุ่ม Close และ Minimize 

- No Border ก้าหนดรูปแบบที่ตรงข้ามกับ Norma คือ ไม่มีกรอบ 
ไม่มีปุ่ม Close และ Minimize   

- Full Screen ก้าหนดให้เมนูแสดงเต็มจอ 
- Shaped เป็นการก้าหนดให้เมนูมีรูปร่างต่างๆ (Free version 

ไม่มี) 
color ก้าหนดสีพื้นหลัง 
Background ก้าหนดพื้นหลังเป็นแบบต่างๆ มีให้เลือก 3 แบบ 

- Normal ก้าหนดพื้นหลังเป็นสีเดียว   
- Gradient ก้าหนดพื้นหลังเป็นแบบไล่ระดับสี สามารถก้าหนด

แสงเงาได้ว่าจะให้ไปทิศทางไหน 
- Wall Paper ก้าหนดพื้นหลังเป็นรูปภาพ 

Gradient Style เลือกรูปแบบแสงเงา กรณีเลือก Background เป็น  
Gradient มีให้เลือก 32 แบบ 

Gradient Begin  Color ก้าหนดสีเร่ิมต้น (กรณีเลือก Background เป็น  
Gradient) 

Gradient End  Color ก้าหนดสีที่สอง (กรณีเลือก Background เป็น  
Gradient) 

Picture  เลือกรูปภาพทีจ่ะน้ามาเป็นพื้นหลัง  
Opacity ระดับความโปร่งใสของทั้งเมนู โดย 0 หมายถึง มองไม่

เห็น และ 100 เข้มสุด 

 Always on Top (Free version ไม่มี) ให้เมนูแสดงด้านบนตลอด เมื่อเร่ิมใช้เมนู 
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ตารางที่ 4.1(ต่อ) แสดงรายละเอียดการปรับแต่งหน้าเมนูหลัก   

 Easy Move (Free version ไม่มี) สามารถเคลื่อนย้ายเมนูได้ ขณะใช้งาน 

 Screen Snap (Free version ไม่มี) ก้าหนดให้สามารถตัดภาพหน้าเมนูได ้

 Sync Caption with Page name ก้าหนดให้เชื่อมโยงกับชื่อของแต่ละหนา้เมนู 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนด
ความกวา้งและความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.2 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Hot Label  

ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Hot Label 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม (Properties) ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 
caption เป็นการกรอกข้อความเพือ่กา้หนดเป็นชือ่ของปุ่มควบคุม 
Font  เลือกประเภทของตัวอักษร และกา้หนดขนาด, สี, ตัวหนา, ตัว

เอียง, ขีดเส้นใต้ 
Style  เป็นการก้าหนดลักษณะของตัวอักษร และพื้นหลัง ซึ่งมี

ลักษณะแตกต่างกันออกไป มีให้เลือก 6 แบบ  

- Normal ก้าหนดให้ตัวอักษรมีลักษณะทั่วๆไป ไมม่ีพื้นหลัง 
- Out line ก้าหนดให้ตัวอักษรมกีรอบด้านนอก 
- Under line ขีดเส้นใต้ให้ตัวอักษร 
- Frame เป็นการใส่กรอบให้กบัปุ่มควบคุมเมื่อเมาส์อยู่บนปุ่มควบคุม 
- Background ก้าหนดพื้นหลังให้ตัวอักษร 
- Out line ก้าหนดพื้นหลังให้ตัวอักษรแบบไล่ระดับสี 

Outline/Frame color กรณีเลือก Style แบบ Outline จะสามารถเปลี่ยนสีกรอบ
ด้านนอกได้ 

Mouse Over Color ก้าหนดสีตัวอักษรเมื่อเมาส์อยู่บนปุ่มควบคุม 
Mouse Down Color ก้าหนดสีตัวอักษรเมื่อกดเมาส์ค้างไว ้
Visited Color ก้าหนดสีตัวอักษรเมื่อคลิกเมาส์เรียบร้อยแล้ว 
BG Color  ก้าหนดสีของพื้นหลัง กรณีเลือก Style แบบ Background  
Mouse Over BG Color ก้าหนดสีของพื้นหลังเมื่อเมาส์อยู่เหนือปุ่มควบคุม 
Mouse Down BG Color ก้าหนดสีของพื้นหลังเมื่อคลิกเมาส์ค้างไว้ 
Opacity ระดับความโปร่งใสของพื้นหลังและตัวอกัษร โดย 0 หมายถึง 

มองไม่เห็น และ 100 เข้มสุด 

 Auto Size ปรับความกว้างของปุ่มควบคุมตามขนาดของตัวอักษร 

Lift ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย 
Top ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นบน 
Width ก้าหนดความกวา้งของปุ่มควบคุม 
Height ก้าหนดความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.3 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Button 

ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Button 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม (Properties) ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 
caption เป็นการกรอกข้อความเพือ่กา้หนดเป็นชือ่ของปุ่มควบคุม 
Font  เลือกประเภทของตัวอักษร และกา้หนดขนาด, สี, ตัวหนา, ตัว

เอียง, ขีดเส้นใต้ 
Style  เป็นการก้าหนดรูปแบบของข้อความ ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกัน

ออกไป มีให้เลือก 8 แบบ  

- Window Classic รูปแบบปรกติ สามารถปรับแสงเงาได้ 
- Normal รูปแบบปรกติ (มกีรอบ และพื้นหลัง) ไม่สามารถปรับแสงเงา

ได้ 
- Solid  แสดงแต่ Font ไม่มีกรอบ และพื้นหลัง 
- Semi Transparent ก้าหนดพื้นหลังเป็นแบบกึ่งโปร่งใส 
- Transparent ก้าหนดพื้นหลังเป็นแบบโปร่งใส 
- Flat  ก้าหนดพื้นหลังให้ให้เปลี่ยนสีเมื่อเมาส์อยู่เหนือปุ่มควบคุม 
- No Border แสดงแต่ Font ไม่มีกรอบ และพื้นหลัง (ก่อนคลิกและหลัง

คลิกไม่มีความแตกต่าง) 
- Hot Spot (Free version ไม่มี) ก้าหนดปุ่มควบคุมเป็น Hot Spot 

Horizontal Alignment  ก้าหนดต้าแหน่งในแนวราบที่ตอ้งการให ้Font แสดง (ชิดซ้าย
, กลาง, ชิดขวา) 

Horizontal Margins การก้าหนดระยะห่างจากขอบซ้ายตามค่าที่ต้องการ 
Vertical Alignment  ก้าหนดต้าแหน่งในแนวดิ่งที่ต้องการให้ Font แสดง (ชิดบน, 

กลาง, ชิดด้านล่าง) 
Vertical Margins การก้าหนดระยะห่างจากขอบบนตามคา่ที่ต้องการ 
Caption Style  รูปแบบตัวอกัษร มีให้เลือก 3 แบบ คือ ปรกติ, มีแสงเงา

ด้านล่าง (Lowered), แสงเงาด้านบน (Raised) 
Caption Shadow Color ก้าหนดสีของแสงเงา 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Button 
Color ปรับสีพื้นหลัง 
Border Color  ก้าหนดสกีรอบ 
Mouse Over Color ก้าหนดสีพื้นหลังเมื่อเมาส์อยู่เหนือปุ่ม 
Mouse Over Fonts Color ก้าหนดสีตัวอักษรเมื่อเมาส์อยู่เหนือปุ่ม 
Mouse Down Color ก้าหนดสีพื้นหลังเมื่อคลิกเมาส์ค้างไว ้
Mouse Down Fonts Color ก้าหนดสีตัวอักษรเมื่อคลิกเมาส์ค้างไว ้
Image แทรกรูปภาพเป็นพื้นหลัง 
Image Layout ก้าหนดต้าแหน่งรูปภาพที่จะวาง (ซ้าย, ขวา, บน, ล่าง) 
Image Margins ก้าหนดระยะรูปภาพหา่งจากข้อความ 
Opacity ระดับความโปร่งใสของปุ่มควบคุม โดย 0 หมายถึง มองไม่

เห็น และ 100 เข้มสุด 
Theme Support เลือกรูปแบบที่เครื่องก้าหนดมาให ้
Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความ

กว้างและความสูงของปุ่มควบคุม 
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การปรับแต่งคณุสมบัติของปุ่มควบคุม 

 

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการน้้า ในระดับฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรกัษา 4- 7 
 

4.4 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Cool Button 

ตารางที่ 4.4 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Cool Button 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

caption เป็นการกรอกข้อความเพือ่กา้หนดเป็นชือ่ของปุ่มควบคุม 
Font  เลือกประเภทของตัวอักษร และกา้หนดขนาด, สี, ตัวหนา, ตัวเอยีง, 

ขีดเส้นใต้ 
Horizontal Alignment  ก้าหนดต้าแหน่งในแนวราบที่ตอ้งการให ้Font แสดง (ชิดซ้าย, 

กลาง, ชิดขวา) 

Horizontal Margins การก้าหนดระยะห่างจากขอบซ้ายตามค่าที่ต้องการ 
Vertical Alignment  ก้าหนดต้าแหน่งในแนวดิ่งที่ต้องการให้ Font แสดง (ชิดบน, กลาง, 

ชิดด้านล่าง) 
Vertical Margins การก้าหนดระยะห่างจากขอบบนตามคา่ที่ต้องการ 
Caption Style  รูปแบบตัวอกัษร มีให้เลือก 3 แบบ คือ ปรกติ, มีแสงเงาด้านล่าง 

(Lowered), แสงเงาด้านบน (Raised) 
Caption Shadow Color ก้าหนดสีของแสงเงา 
Mouse Over Fonts Color ก้าหนดสีตัวอักษรเมื่อเมาส์อยู่เหนือปุ่ม 
Mouse Down Fonts Color ก้าหนดสีตัวอักษรเมื่อคลิกเมาส์ค้างไว ้
Button Image แทรกรูปภาพเป็นพื้นหลัง 
Button Stretch Margin ระยะยึดของภาพพื้นหลัง (0 - 255) 
Image  แทรกภาพไอคอนคู่กับข้อความ 
Image Layout ก้าหนดต้าแหน่งรูปภาพที่จะวาง (ซ้าย, ขวา, บน, ล่าง) 
Image Margins ก้าหนดระยะรูปภาพหา่งจากข้อความ 
Opacity ระดับความโปร่งใสของปุ่มควบคุม โดย 0 หมายถึง มองไม่เห็น และ 

100 เข้มสุด 
Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้างและ

ความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.5 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Cool Label 

ตารางที่ 4.5 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Cool Label 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

caption เป็นการกรอกข้อความเพือ่กา้หนดเป็นชือ่ของปุ่มควบคุม 
Font  เลือกประเภทของตัวอักษร และกา้หนดขนาด, สี, ตัวหนา, ตัวเอยีง, 

ขีดเส้นใต้ 
Style  เป็นการก้าหนดรูปแบบของข้อความ ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันออกไป 

มีให้เลือก 3 แบบ  

- Normal รูปแบบปรกติไม่มีกรอบ ไม่มีแสงเงา 
- High Light ก้าหนดให้ขอ้ความมีแสงเงา 
- Out Line  ก้าหนดให้ขอ้ความมกีรอบ 

High Light Position ต้าแหน่งแสงเงาที่ต้องการ (ต้องเลือก style เป็น  high light) มีให้
เลือก 4 แบบ คือ ซ้ายบน, ซ้ายล่าง, ขวาบน, ขวาล่าง 

High Light Offset ก้าหนดระยะแสงเงาให้ห่างจากตัวอักษร 
High Light Color ก้าหนดสีของแสงเงา 
Out Line Color ก้าหนดสีของกรอบตัวอกัษร (ต้องเลือก style เป็น out line)  
Out Line Width เลือกความกว้างของกรอบตัวอกัษร 
 Fill Style ก้าหนดพื้นหลังของตัวอักษร โดยมีรูปแบบให้เลือกอยู่ 3 แบบคือ สี

พื้นปรกติ, รูปภาพ, ไล่ระดับสี (Gradient)  
Gradient Style เลือกรูปแบบแสงเงา กรณีเลือก fill style เป็น gradient มีให้เลือก 

32 แบบ 
Gradient Begin  Color ก้าหนดสีเร่ิมต้น (กรณีเลือก Background เป็น  Gradient) 
Gradient End  Color ก้าหนดสีที่สอง (กรณีเลือก Background เป็น  Gradient) 
Wall Paper  เลือกรูปภาพเป็นพื้นหลังตัวอักษร กรณีเลือก fill style เป็น wall 

paper 
Shadow Position โดยปรกติ cool label จะก้าหนดให้มแีสงเงาของข้อความอยู่แลว้ แต่

จะต้องเลือกต้าแหน่งของแสงเงาเอง มีให้เลือก 4 แบบ คือ ซ้ายบน,  
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Cool Label 
 ซ้ายล่าง, ขวาบน, ขวาล่าง 
Shadow Offset ก้าหนดระยะแสงเงาให้ห่างจากข้อความ 
Shadow Style ก้าหนดรูปแบบของแสงเงา มีให้เลือก 3 แบบ คือ ปรกติ, แสงเงาเต็ม  
 (Extrude) และ แสงเงาแบบไล่ระดับสี (soft) 
Shadow Color ก้าหนดสีของแสงเงา 
Angle  ก้าหนดมุมเพื่อให้ข้อความเอียงตามต้องการ (0 คือแนวราบ 90  

แนวดิ่ง) 
Opacity ระดับความโปร่งใสของปุ่มควบคุม โดย 0 หมายถึง มองไม่เห็น และ 

100 เข้มสุด 

 Auto Size ปรับขนาดปุ่มควบคุมให้พอดีกับขอ้ความ 

 Window Moving Handle เมื่อน้าเมาส์มาวางได้เหนือปุ่มควบคุม สามารถเคลื่อนย้ายเมนูได้ 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้างและ
ความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.6 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Cool Text 

ตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Cool Text 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

caption พิมพ์ข้อความที่ให้แสดงบนปุ่มควบคุม 
Font  เลือกประเภทของตัวอักษร และกา้หนดขนาด, สี, ตัวหนา, ตัวเอยีง, 

ขีดเส้นใต้ 
Alignment  ก้าหนดต้าแหน่งที่ต้องการให้ข้อความแสดง (ชิดซ้าย, กลาง, ชิดขวา) 

Style  เป็นการก้าหนดรูปแบบของข้อความ ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันออกไป 
มีให้เลือก 3 แบบ  

- Normal รูปแบบปรกติไม่มีกรอบ ไม่มีแสงเงา 
- High Light ก้าหนดให้ขอ้ความมีแสงเงา 
- Out Line  ก้าหนดให้ขอ้ความมกีรอบ 

High Light Position ต้าแหน่งแสงเงาที่ต้องการ (ต้องเลือก style เป็น  high light) มีให้
เลือก 4 แบบ คือ ซ้ายบน, ซ้ายล่าง, ขวาบน, ขวาล่าง 

High Light Offset ก้าหนดระยะแสงเงาให้ห่างจากตัวอักษร 
High Light Color ก้าหนดสีของแสงเงา 
Out Line Color ก้าหนดสีของกรอบตัวอกัษร (ต้องเลือก style เป็น out line)  
Out Line Width เลือกความกว้างของกรอบตัวอกัษร 
 Fill Style ก้าหนดพื้นหลังของตัวอักษร โดยมีรูปแบบให้เลือกอยู่ 3 แบบคือ สี

พื้นปรกติ, รูปภาพ, ไล่ระดับสี (Gradient)  
Gradient Style เลือกรูปแบบแสงเงา กรณีเลือก fill style เป็น gradient มีให้เลือก 

32 แบบ 
Gradient Begin  Color ก้าหนดสีเร่ิมต้น (กรณีเลือก Background เป็น  Gradient) 
Gradient End  Color ก้าหนดสีที่สอง (กรณีเลือก Background เป็น  Gradient) 
Wall Paper  เลือกรูปภาพเป็นพื้นหลังตัวอักษร กรณีเลือก fill style เป็น wall 

paper 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Cool Text 
Shadow Position โดยปรกติ cool label จะก้าหนดให้มแีสงเงาของข้อความอยู่แลว้ แต่

จะต้องเลือกต้าแหน่งของแสงเงาเอง มีให้เลือก 4 แบบ คือ ซ้ายบน, 
ซ้ายล่าง, ขวาบน, ขวาล่าง 

Shadow Offset ก้าหนดระยะแสงเงาให้ห่างจากข้อความ 
Shadow Style ก้าหนดรูปแบบของแสงเงา มีให้เลือก 3 แบบ คือ ปรกติ, แสงเงาเต็ม 

(Extrude) และ แสงเงาแบบไล่ระดับสี (soft) 
Shadow Color ก้าหนดสีของแสงเงา 
Opacity ระดับความโปร่งใสของปุ่มควบคุม โดย 0 หมายถึง มองไม่เห็น และ 

100 เข้มสุด 

 Word Wrap การตัดค้าเมื่อกรอบสั้นกว่าข้อความ 

 Auto Size ปรับขนาดปุ่มควบคุมให้พอดีกับขอ้ความ 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้างและ
ความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.7 การปรับแต่งปุ่มควบคุม HTML Label 

ตารางที่ 4.7 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม HTML Label 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

HTML  ก้าหนดรหัส html ที่ต้องการใหแ้สดงที่หน้าเมนู ซ่ึงอยู่ใน
รูปแบบของ text  

Link Color  ก้าหนดสีของรหัส html ในส่วนที่เป็นลิงค์เพิ่มเชื่อมต่อไป
ยังเว็บไซด์ต่างๆ 

Highlight Background Color ก้าหนดสีที่เป็นการเน้นให้กับภาษา html กรณีที่เป็นพื้น
หลัง 

Highlight Foreground Color ก้าหนดสีที่เป็นการเน้นให้กับภาษา html กรณีที่เป็นพื้น
หน้า 

Opacity ระดับความโปร่งใสของปุ่มควบคุม โดย 0 หมายถึง มองไม่
เห็น และ 100 เข้มสุด 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความ
กว้างและความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.8 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Shape 

ตารางที่ 4.8 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Shape 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

caption เป็นการกรอกข้อความเพือ่กา้หนดเป็นชือ่ของปุ่มควบคุม 
Font  เลือกประเภทของตัวอักษร และกา้หนดขนาด, สี, ตัวหนา, ตัว

เอียง, ขีดเส้นใต้ 
Horizontal Alignment  ก้าหนดต้าแหน่งในแนวราบที่ตอ้งการให ้Font แสดง (ชิดซ้าย, 

กลาง, ชิดขวา) 

Horizontal Margins การก้าหนดระยะห่างจากขอบซ้ายตามค่าที่ต้องการ 
Vertical Alignment  ก้าหนดต้าแหน่งในแนวดิ่งที่ต้องการให้ Font แสดง (ชิดบน, 

กลาง, ชิดด้านล่าง) 
Vertical Margins การก้าหนดระยะห่างจากขอบบนตามคา่ที่ต้องการ 
Shape เลือกรูปร่างต่างๆของปุ่มควบคุม มีทั้งหมด 12 แบบ 

- Rectangle สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- Square สี่เหลี่ยมจัตุรัส 
- Round Rectangle สี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมเป็นมน ต้องเลือกระดับ Round Radius 

โดย 0 หมายถึง สี่เหลี่ยมธรรมดา 90 หมายถึง วงกลม 
- Round Square  สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุมเป็นมน ต้องเลือกระดับ Round Radius 

โดย 0 หมายถึง สี่เหลี่ยมธรรมดา 90 หมายถึง วงกลม 
- Ellipse วงร ี
- circle วงกลม 
- Triangle Left สามเหลี่ยมโดยมีมุมบนอยู่ทางซ้าย  
- Triangle Right สามเหลี่ยมโดยมีมุมบนอยู่ทางขวา  
- Triangle Up สามเหลี่ยมโดยมีมุมบนอยู่ทางด้านบน  
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Shape 
- Triangle Down สามเหลี่ยมโดยมีมุมบนอยู่ทางด้านล่าง  
- Diamond สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 
- Polygon รูปหลายเหลี่ยม 

Color ปรับสีพื้นหลังของปุ่มควบคุม (กรณีเลือก Fill Style เป็น 
Normal) 

Border Width ความกวา้งของเส้นขอบ 
Round Radius ก้าหนดระดับความโค้งของมุม โดย 0 หมายถึง สี่เหลี่ยมธรรมดา 

90 หมายถึง วงกลม 
Vector ปรับจ้านวนดา้น/เหลี่ยมที่ต้องการ (0 - 100) โดย 0 หมายถึง 

สามเหลี่ยม 100 หมายถึง 100 เหลี่ยม และเลขคู่จะเป็นแฉก
หลายเหลี่ยม เลขคี่เป็นมนๆ 

Indent Percent เปอร์เซ็นตค์วามหนาของแฉก (0 – 100) 
Star Angle  ปรับองศาของรูป (ต้องเลือก polygon) 0 – 360 องศา 
 Fill Style ก้าหนดพื้นหลังของตัวอักษร โดยมีรูปแบบให้เลือกอยู่ 3 แบบคือ 

สีพื้นปรกติ, รูปภาพ, ไล่ระดับสี (Gradient)  
Gradient Begin  Color ก้าหนดสีเร่ิมต้น (กรณีเลือก Background เป็น  Gradient) 
Gradient End  Color ก้าหนดสีที่สอง (กรณีเลือก Background เป็น  Gradient) 
Wall Paper  เลือกรูปภาพเป็นพื้นหลังตัวอักษร กรณีเลือก fill style เป็น wall 

paper 
Shadow Position เลือกต้าแหน่งของแสงเงาเอง มีให้เลือก 4 แบบ คือ ซ้ายบน, 

ซ้ายล่าง, ขวาบน, ขวาล่าง 
Shadow Offset ก้าหนดระยะแสงเงาให้ห่างจากข้อความ 
Shadow Style ก้าหนดรูปแบบของแสงเงา มีให้เลือก 2 แบบ คือ เงาทึบแสง 

(solid) และ เงาโปร่งแสง (semi transparent) 
Shadow Color ก้าหนดสีของแสงเงา 
Opacity ระดับความโปร่งใสของปุ่มควบคุม โดย 0 หมายถึง มองไม่เห็น 

และ 100 เข้มสุด 

 Anti Alias เปลี่ยนความแหลมของมุมเป็นมนๆ 

 Transparent เลือกพื้นหลังโปร่งใส 

 Window Moving Handle เมื่อน้าเมาส์มาวางได้เหนือปุ่มควบคุม สามารถเคลื่อนย้ายเมนูได้ 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้าง
และความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.9 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Text Animator 

ตารางที่ 4.9 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Text Animation 

 

 
ลักษณะของปุ่ม

ควบคุม (Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

caption เป็นการกรอกข้อความเพือ่กา้หนดเป็นชือ่ของปุ่มควบคุม 
Font  เลือกประเภทของตัวอักษร และกา้หนดขนาด, สี, ตัวหนา, ตัวเอยีง, 

ขีดเส้นใต้ 
Style  เป็นการก้าหนดรูปแบบของข้อความ ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกัน

ออกไป มีให้เลือก 4 แบบ  

- All รูปแบบข้อความปรกติ font ตัวเล็ก/ตัวใหญ่สลับกัน 
- Random รูปแบบข้อความปรกติแบบสุ่ม 
- Wave รูปแบบข้อความปรกติแบบคลื่น 
- Wind รูปแบบข้อความปรกติแบบลมพัด 

Begin Color สีเริ่มต้นให้ข้อความแสดง 
End Color สีที่สองที่ให้ข้อความแสดง 
Speed ความเร็วในการเคลื่อนไหว 
Swing  ความยาวของกลอ่งข้อความ 
Opacity ระดับความโปร่งใสของปุ่มควบคุม โดย 0 หมายถึง มองไม่เห็น 

และ 100 เข้มสุด 
Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้างและ

ความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.10 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Scroll Text 

ตารางที่ 4.10 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Scroll Text 

 

 
ลักษณะของปุ่ม

ควบคุม 
(Properties) 

ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

caption พิมพ์ข้อความที่ให้แสดงบนปุ่มควบคุม 
Font  เลือกประเภทของตัวอักษร และกา้หนดขนาด, สี, ตัวหนา, ตัวเอยีง, 

ขีดเส้นใต้ 
Text Style  รูปแบบตัวอกัษร มีให้เลือก 3 แบบ คือ ปรกติ, มีแสงเงาด้านล่าง 

(Lowered), แสงเงาด้านบน (Raised) 

Text Shadow Color ก้าหนดสีของแสงเงา 
Alignment  ก้าหนดต้าแหน่งที่ต้องการให้ข้อความแสดง (ชิดซ้าย, กลาง, ชิด

ขวา) 
Bevel Outer ลักษณะเงาของกรอบนอก 
Bevel Inner ลักษณะเงาของกรอบใน 
Border Width ก้าหนดความกวา้งของกรอบ 
Color ก้าหนดสีของกรอบ 
Image  แทรกภาพไอคอนคู่กับข้อความ 
Image Layout ก้าหนดต้าแหน่งรูปภาพที่จะวาง (ซ้าย, ขวา, บน, ล่าง) 
Direction ก้าหนดทิศทางของข้อความที่จะเคลื่อนที่ 
Speed  ความเร็วของข้อความที่จะเคลื่อนที่ 
Background  เลือกลักษณะของพื้นหลัง ม ี3 แบบ ไดแ้ก่ ปรกติ, แบบไล่ระดับสี, 

พื้นหลังเป็นรูปภาพ 
Gradient Style เลือกรูปแบบแสงเงา กรณีเลือก fill style เป็น gradient มีให้เลือก 

32 แบบ 
Gradient Begin  Color ก้าหนดสีเร่ิมต้น (กรณีเลือก Background เป็น  Gradient) 
Gradient End  Color ก้าหนดสีที่สอง (กรณีเลือก Background เป็น  Gradient) 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Scroll Text 
Wall Paper เลือกรูปภาพทีจ่ะท้าเป็นพื้นหลัง 
Opacity ระดับความโปร่งใสของปุ่มควบคุม โดย 0 หมายถึง มองไม่เห็น และ 

100 เข้มสุด 

 Transparent เลือกพื้นหลังโปร่งใส 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้างและ
ความสูงของปุ่มควบคุม 

 

 

4.11 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Image 

ตารางที ่4.11 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Image 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

Name  เป็นการตั้งชื่อปุ่มควบคุมรูปภาพ 
Picture เลือกรูปภาพทีจ่ะให้แสดง 
Opacity ระดับความโปร่งใสของปุ่มควบคุม โดย 0 หมายถึง มองไม่เห็น 

และ 100 เข้มสุด 

 Auto Size ก้าหนดขนาดรูปภาพอัตโนมัต ิ

 Tile ก้าหนดขนาดรูปภาพแบบกระเบื้อง 

 Stretch ก้าหนดขนาดรูปภาพแบบแสดงเต็มภาพ 

 Keep Aspect Ratio ก้าหนดขนาดรูปภาพแบบตามอัตราส่วนจริง 

 Center ก้าหนดใหภ้าพแสดงเฉพาะตรงกลางภาพ 

 Window Moving Handle เมื่อน้าเมาส์มาวางได้เหนือปุ่มควบคุม สามารถเคลื่อนย้ายเมนู
ได้ 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้าง
และความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.12 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Text Box 

ตารางที่ 4.12 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Text Box 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

Name  ตั้งชื่อให้ปุ่มควบคุม Text Box 
Text พิมพ์ข้อความที่ให้แสดงบนปุ่มควบคุม 
Font  เลือกประเภทของตัวอักษร และกา้หนดขนาด, สี, ตัวหนา, ตัวเอยีง, 

ขีดเส้นใต้ 
Alignment  ก้าหนดต้าแหน่งที่ต้องการให้ข้อความแสดง (ชิดซ้าย, กลาง, ชิดขวา) 

Border Style  เป็นการก้าหนดรูปแบบของกรอบ  
Border Color ก้าหนดสีของกรอบภายนอก 
Color ก้าหนดสีของเส้นกรอบภายใน 
Scroll Bar ก้าหนดให้ text box มี scroll bar หรือไม่ โดยสามารถเลือกได้ 4 

แบบ คือ ไม่ม ีscroll bar/มีเฉพาะแนวดิ่ง/มีเฉพาะแนวราบ/มีทั้ง
แนวราบและแนวดิ่ง 

Background ก้าหนดรูปแบบพื้นหลัง ม ี3 แบบให้เลือก คือ ปรกติ/ไล่ระดับสี 
(Gradient)/รูปภาพ 

Gradient Begin  Color ก้าหนดสีเร่ิมต้น (กรณีเลือก Background เป็น  Gradient) 
Gradient End  Color ก้าหนดสีที่สอง (กรณีเลือก Background เป็น  Gradient) 
Wall Paper  เลือกรูปภาพเป็นพื้นหลังตัวอักษร กรณีเลือก Background เป็น wall 

paper 
Opacity ระดับความโปร่งใสของปุ่มควบคุม โดย 0 หมายถึง มองไม่เห็น และ 

100 เข้มสุด 

 Transparent เลือกพื้นหลังโปร่งใส 

 Word Wrap การตัดค้าเมื่อกรอบสั้นกว่าข้อความ 

 Single Line ก้าหนดให้แสดงแค่บรรทัดบน 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะห่างจากด้านซ้าย, ด้านบน, ความกว้างและความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.13 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Rich Text 

ตารางที่ 4.13 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Rich Text 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

Name  เป็นการตั้งชื่อปุ่มควบคุม Rich Text 
Rich Text File เลือกไฟล์ที่ต้องการให้แสดงบนปุ่มควบคุม Rich Text ซ่ึงต้อง

เป็นนามสกุล rtf 
Border Style รูปแบบของกรอบนอก มีให้เลือก 3 แบบ คือ ไม่มีกรอบ 

(None)/กรอบมีขาว (Normal)/กรอบหนา (Flat) 

Border Color ก้าหนดสีของกรอบ 
Color  ก้าหนดสีของพื้นหลัง 
Scroll Bar ก้าหนดให้ rich text มี scroll bar หรือไม่ โดยสามารถเลือกได้ 

4 แบบ คือ ไม่มี scroll bar/มีเฉพาะแนวดิ่ง/มีเฉพาะแนวราบ/
มีทั้งแนวราบและแนวดิ่ง 

 Auto Hide Scroll Bars ซ่อน/แสดง Scroll Bar โดยอัตโนมัต ิ

 Show Selection Bar ซ่อน/แสดง Selection Bar 

 Auto Detect URLs สามารถเปิดตาม URL ที่ระบุ 

 Store Text in Data File เก็บรูปแบบของขอ้ความไว้เหมอืนเดิม 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้าง
และความสูงของปุ่มควบคุม 

 

หมายเหตุ Rich Text คือ รูปแบบข้อความท่ียึดตามรหัสแอสกี (ASCII Code) มีประโยชน์คือ สามารถใช้

ข้าม Platform ได ้เมื่อเวลาไปเปิดโปรแกรมอ่ืนๆ รูปแบบที่ตั้งค่าไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง 
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4.14 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Music Player 

ตารางที่ 4.14 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Music Player 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

Name  เป็นการตั้งชื่อปุ่มควบคุม Music Player 
Playlist เลือกไฟล์เพลงหรือเสียงที่ต้องการแสดง 
Idle Title ชื่อที่ต้องการให้แสดงบนหน้าจอเครื่องเล่น 

Skin หน้ากากเครื่องเล่น (.wsz) 
Skin Path ต้าแหน่งที่เก็บหน้ากากเครื่องเล่น 
Volume ปรับระดับความดัง 

 Auto Play เล่นไฟล์เสียงทันทีเมื่อเปิดเมนู 

 Shuffle เล่นไฟล์เสียงแบบสุ่ม 

 Repeat เล่นไฟล์เสียงซ้้า 

 Window Moving Handle เมื่อน้าเมาส์มาวางได้เหนือปุ่มควบคุม สามารถเคลื่อนย้ายเมนู
ได้ 

 Enable Minimize Button สามารถใช้ปุ่ม Minimize ได้ขณะเล่นไฟล์เสียง 

 Enable Close Button สามารถใช้ปุ่ม Close ได้ขณะเล่นไฟล์เสียง 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้าง
และความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.15 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Flash Movie 

ตารางที่ 4.15 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Flash Movie 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

Name  เป็นการตั้งชื่อปุ่มควบคุม Flash Movie 
Movie เลือกไฟล์ที่ต้องการให้แสดงบนปุ่มควบคุม Flash Movie ซ่ึง

ต้องเป็นนามสกุล .swf 
Border Color ก้าหนดสีของกรอบ 

Border Width ก้าหนดความกวา้งของกรอบ 
Background Color  ก้าหนดสีของพื้นหลัง 
Quality คุณภาพของไฟล์ flash ที่ต้องการแสดง โดยสามารถเลือกได้ 3 

ระดับ คือ คุณภาพต่้า/กลาง/สูง 
Scale Mode อัตราส่วนของไฟล์ flash ที่ต้องการแสดง เลือกได้ 3 ระดับ  

- Show all แสดงภาพทั้งหมด 
- Exact fit  แสดงภาพพอดกีับกรอบที่เลือก (สัดส่วนจะไม่ได้) 
- No Scale แสดงภาพที่ไม่เป็นสัดส่วน (แสดงเฉพาะด้านบน) 

 Auto Play แสดงไฟล์อัตโนมัติเมื่อเปิดเมนู 

 Pause on Page Changing หยุดแสดงเมื่อมีการเปลี่ยนหน้าเมนู 

 Loop เร่ิมแสดงใหม่เมื่อไฟล์สิ้นสุด 

 Show Context Menu แสดงเนื้อหาเมนู (เมนูคลิกขวา) 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้าง
และความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.16 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Web Browser 

ตารางที่ 4.16 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Web Browser 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

Name  เป็นการตั้งชื่อปุ่มควบคุม Web Browser 
File/URL : ก้าหนดไฟล์/URL ของเวบไซด์ ที่ต้องการให้แสดง 
Border Color ก้าหนดสีของกรอบ 

Control Bar Style ก้าหนดรูปแบบของแถบควบคุม โดยสามารถเลือกได้ 3 แบบ  
- None ไม่แสดงแถบควบคุม 
- Full แสดงรูปแบบเหมือน Web Browser 
- Mini แสดงรูปแบบเหมือน Web Browser แต่ไม่ครบ 

 Show Context Menu แสดงเนื้อหาเมนู (เมนูคลิกขวา) 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้าง
และความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.17 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Media Player 

ตารางที่ 4.17 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Media Player 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

Name  เป็นการตั้งชื่อปุ่มควบคุม Media Player 
File/URL : ก้าหนดไฟล์/URL ของเวบไซด์ ที่ต้องการให้แสดง 
Control Bar Style ก้าหนดรูปแบบของแถบควบคุม ที่จะให ้player แสดงผล 

โดยสามารถเลือกได้ 3 แบบ  

- None แสดงแค่ภาพ/เสียง 
- Full แสดงไฟล์เหมือน Windows Media Player 
- Mini แสดงplayer แค่ปุ่ม ปิด/เปิด และ Volume 

 Auto Play แสดงไฟล์อัตโนมัติเมื่อเปิดเมนู 

 Auto Play on Showing กดปุ่ม Play เมื่อต้องการแสดงไฟล์ 

 Pause on Page Changing หยุดแสดงเมื่อต้องการเปลี่ยนหนา้เมนู 

 Loop เร่ิมแสดงใหม่เมื่อไฟล์สิ้นสุด 

 Stretch to Fit แสดงภาพให้พอดีกับขนาดจอ/กรอบ 

 Show Context Menu แสดงเนื้อหาเมนู (เมนูคลิกขวา) 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความ
กว้างและความสูงของปุ่มควบคุม 

 

4.18 การปรับแต่งปุ่มควบคุม PDF Viewer 

ตารางที่ 4.18 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม PDF Viewer 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

Name  เป็นการตั้งชื่อปุ่มควบคุม PDF Viewer 
Document เอกสาร PDF ที่ต้องการให้แสดง 

 Show Toolbar ต้องการให้แสดง/ไม่แสดง แถบเครื่องมือ 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความ
กว้างและความสูงของปุ่มควบคุม 
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4.19 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Comment Shower 

ตารางที่ 4.19 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Comment Shower 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

Alignment  ก้าหนดต้าแหน่งที่ต้องการให้ข้อความแสดง (ชิดซ้าย, กลาง, ชิดขวา) 
Font  เลือกประเภทของตัวอักษร และกา้หนดขนาด, สี, ตัวหนา, ตัวเอยีง, 

ขีดเส้นใต้ 
Opacity ระดับความโปร่งใสของปุ่มควบคุม โดย 0 หมายถึง มองไม่เห็น และ 

100 เข้มสุด 

 Word Wrap การตัดค้าเมื่อกรอบสั้นกว่าข้อความ 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้างและ
ความสูงของปุ่มควบคุม 

หมายเหตุ ใช้ไม่ได้ส้าหรับ Free Version 

4.20 การปรับแต่งปุ่มควบคุม Graphic Comment Shower 

ตารางที่ 4.20 แสดงรายละเอียดการปรับแต่งปุ่มควบคุม Graphic Comment Shower 

 

 
ลักษณะของปุ่มควบคุม 

(Properties) 
ค าอธิบายการปรับแต่งลักษณะของปุ่มควบคุม 

Opacity ระดับความโปร่งใสของปุ่มควบคุม โดย 0 หมายถึง มองไม่เห็น และ 
100 เข้มสุด 

 Stretch ก้าหนดขนาดรูปภาพให้แสดงพอดีกบักรอบ 

 Keep Aspect Ratio ก้าหนดขนาดรูปภาพแบบตามอัตราส่วนจริง 

 Center ก้าหนดใหภ้าพแสดงเฉพาะตรงกลางภาพ 

Lift, Top, Width, Height  ก้าหนดระยะหา่งจากดา้นซ้าย, ดา้นบน และก้าหนดความกว้างและ
ความสูงของปุ่มควบคุม 

หมายเหตุ ใช้ไม่ได้ส้าหรับ Free Version 
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ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะใช้งานเมนู คือการสั่งให้ปุ่มควบคุมท างานหรือเชื่อมโยงไปยังสิ่งต่างๆที่เราต้องการ 

สิ่งต่างๆที่กล่าวถึง อาจเป็นไฟล์เอกสาร เสียง ภาพ วิดิทัศน์ แม้แต่การเข้าถึงเว็บไซต์ ส่วนใหญ่การให้ปุ่ม

ควบคุมท างานจะมีค าสั่งคล้ายๆกัน ซึ่งง่ายต่อผู้ใช้งาน สิ่งที่ต้องท าคือ เลือกค าสั่งหลัก (Action Type) ที่

ต้องการให้ปุ่มควบคุมท างานซึ่งจะมีอยู่ 18 ค าสั่ง จากนั้นก็เลือกค าสั่งย่อยซึ่งมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

ค าสั่งหลัก สุดท้ายก็เป็นการปรับแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อย เพ่ือให้เมนูมีความน่าสนใจมากข้ึน เช่นการเพ่ิม

เสียงเวลาคลิกรายละเอียดของค าสั่งต่างๆ ดูได้จากเนื้อหาต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5.1 แสดงการท างานต่างๆ ของปุ่มควบคุม 

ค าสั่ง การท างาน รูปตัวอย่าง 

1. None ไม่มีการท างานใดๆ 
 
 
 
 

 

2. Run Program เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมเริ่มโปรแกรมที่ก าหนด โดยต้อง
เข้าไปเลือกโปรแกรมที่ต้องการที่ช่อง Program (นามสกลุ 
.exe) ช่อง Parameter ใช้กรอกตัวแปรต่างๆของ
โปรแกรมที่เปิด 

 

3. Run Program as 
Administrator 

เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมเริ่มโปรแกรมที่ก าหนด โดยต้อง
เข้าไปเลือกโปรแกรมที่ต้องการที่ช่อง Program (นามสกลุ 
.exe) ช่อง Parameter ใช้กรอกตัวแปรต่างๆของ
โปรแกรมที่เปิด แตจ่ะแตกต่างกับ Run Program ที่ ผู้ที่
จะรันโปรแกรมจะต้องเป็นผู้ที่ก าหนดไว้แต่แรก (ใช้ได้กับ 
Windows vista หรือ ใหม่กว่า) 

 

4. Open Document เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมเปดิเอกสารต่างๆ ตามที่ก าหนด 
โดยเอกสารที่เปดิ เลือกได้ทั้ง Word, Excel, MP3, PDF 
แม้กระทั่งไฟล์วีดีโอตา่งๆ โดยต้องเข้าไปเลือกไฟล์ที่ช่อง 
Document ช่อง Parameter ใช้งานไม่ได้ส าหรับค าสั่งนี้ 

 

บทที่ 5  
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) แสดงการท างานต่างๆ ของปุ่มควบคุม 

5. Explore Folder เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมเปดิแฟ้มที่ต้องการ โดยไปเลือก
แฟ้มที่ต้องการเปิดที่ Folder จากก็เลือกว่าต้องการให้
แฟ้มที่เปิดมีหน้าต่างเป็นอย่างไร โดยเลือกที่ Mode มี 4 
แบบให้เลือก คือ แบบหน้าต่างปรกติ (open normally 
และ open maximize) และหน้าต่างแบบ explore 
(explore normally  และ explore maximize) 

 

6. Goto Web เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมเปดิเว็บไซต์ต่างๆ ตามที่ก าหนด 
โดยระบุ URL ของเว็บไซต์ที่เปิดทีช่่อง URL ช่อง 
Parameter ใช้งานไม่ได้ส าหรับค าสั่งนี้ 

 

7. Send Mail เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมเข้าไปท่ี โปรแกรม Microsoft 
Outlook ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับส่งจดหมาย โดยต้อง
ระบุ E-mail address ที่ช่อง Mail Address และระบุ
หัวข้อท่ีส่งที่ช่อง Subject 

 

8. Popup Message เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมเปดิป๊อปอัพตามข้อความที่
ต้องการโดยระบุข้อความที่ช่อง Message ช่อง 
Parameter ใช้งานไม่ได้ส าหรับค าสั่งนี้ 

 

9. Show Picture เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมแสดงรูปที่ต้องการ โดยเลือกรูปที่
ช่อง Parameter จากนั้นจะมีหนา้ต่างตามรูปปรากฏขึ้น 
ให้เลือกรูปที่ช่อง Picture  ส่วนช่อง Window Style 
หมายถึงต้องการให้รูปแสดงแบบใด มีให้เลือก 3 แบบ คือ 
แสดงแบบหน้าตา่ง Window (normal)/แสดงเฉพาะรูป
(no border)/แบบเป็นรูปร่างอื่น(shape) ส่วนช่อง 
caption เป็นการก าหนดชื่อรูป 
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10. Launch Slide 
Show 

เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมแสดงรูปที่ต้องการโดยแสดงเป็น
แบบสไลด์ โดยเลือกแฟ้มที่เก็บรูปต่างๆ ท่ีช่อง 
Parameter จากนั้นจะมีหน้าตา่งตามรูปปรากฏขึ้น ให้
เลือกแฟ้มที่เก็บรปูท่ีช่อง Picture  จากนั้นก็ปรับแต่ง
รูปแบบของสไลดไ์ด้ดังนี ้
 Recursive คือการให้รูปแสดงซ้ าเมื่อแสดงถึงรูปสุดท้าย 
 Auto Play คือการให้รูปแสดงโดยอัตโนมัติ โดยเลือกเวลาที่ให้

รูปแสดง 
 Random คือการให้รูปแสดงแบบสุม่ 
 Loop คือการให้รูปแสดงซ้ า (วนกลบัไปรูปเดิม) 
Display เป็นการก าหนดให้รูปที่แสดงเป็นแบบใด แสดงเต็มจอหรือ

ว่าจะก าหนดขนาดตามที่ต้องการ 
Background คือการเลือกสีของพื้นหลงัภาพ 
 Stretch Picture to Window Bound คือการให้รูปแสดงพอดี

กับขนาดหนา้ต่าง 
 Enlarge Small Picture คือให้รูปแสดงขนาดใหญ่ที่สุดแต่

สัดส่วนภาพคงเดิม 
 Show Filename คือการให้รูปแสดงชื่อไฟล์ 
 Don’t Show File Path คือการใหรู้ปไม่ต้องแสดงที่เก็บแฟ้ม

ภาพ 
 Show File Index คือการให้แสดงล าดับภาพด้วย 
 Show Operation Guide คือการให้แสดงค าแนะน าต่างๆ เช่น 

กดปุ่ม Esc. เมื่อต้องการยกเลิกสไลด์ 
Font คือการปรับแต่งตัวอักษร 
Effect คือการก าหนดรูปแบบของสไลด์ มีให้เลือก 150 แบบ 
 Play Background Music at Startup  คือการให้สไลด์เล่น

เพลงประกอบเมื่อภาพเร่ิม 
 Stop Background Music at Ending  คือการให้สไลด์หยุด

เล่นเพลงประกอบเมื่อภาพหมด ต้องไปตั้งค่าเพลงที่ 
Edit/Project Option/General/Background Music 

 ปุ่มทดสอบให้สไลด์แสดงภาพ 
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11. Control Interact  เป็นการสั่งควบคมุปุ่มที่เราได้สร้างไปแล้วก่อนหน้า โดย
เป็นการก าหนดให้ปุ่มควบคมุท างานบางอย่าง โดยเลือกที่
ช่อง parameter จะปรากฏหน้าตา่งตามรูปด้านขวา ซึ่ง
จะมีให้เลือกการท างาน 9 อย่าง ได้แก่ 
None/Image/Text box/Rich Text/Music 
Player/Flash Movie/Web Browser/Media 
Player/PDF Viewer 

 

12. Jump to Page เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมเลือกหน้าเมนูท่ีต้องการ โดยการ
ก าหนดหน้าท่ีต้องการไปท่ีช่อง Page Name ซึ่งการเลือก
จะเป็นการระบุช่ือของหน้าเมนู หรือเลือกว่าให้ไปหน้า
ถัดไป หรือเลือกว่าให้ไปหน้าเมนูกอ่นหน้า 

 

13. Minimize  เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมย่อหน้าตา่งเมนูลงมา เมื่อเวลาย่อ
ลงมาแล้วจะไปอยู่ที่ Taskbar และสามารถขยายได้
เหมือนเดมิ 

 

14. Copy to Clipboard เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมท าส าเนาหน้าต่างเมนไูปไว้บน 
Clipboard ซึ่งคล้ายกับการท า Print screen โดยจะมี 2 
แบบให้เลือก คือ ท าส าเนาเฉพาะเนื้อหา และ ท าส าเนา
เนื้อหาพร้อมกับกรอบเมน ู

 

15. Print  เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมพิมพ์หน้าเมนูออกทางเครื่องพิมพ์ 
โดยจะมี 2 แบบให้เลือก คือพิมพ์เฉพาะเนื้อหาของเมนู 
และพิมพ์เนื้อหาพร้อมกรอบเมน ู

 

16. Exit  เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมออกจากหน้าต่างเมน ู
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) แสดงการท างานต่างๆ ของปุ่มควบคุม 

17. Exit & Eject CD เป็นการสั่งให้ปุ่มควบคุมออกจากหน้าต่างเมนู พร้อมทั้งน า
แผ่น CD ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร ์
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เนื้อหาของบทนี้จะเป็นการอธิบายถึงวิธีการท้าเมนูเพ่ือใช้งานจริง หลังจากทราบถึงรายละเอียดต่างๆของตัว
โปรแกรมแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างเนนูเพื่อใช้งานจริงๆ ดูได้จากผังกระบวนการสร้างเมนู 
 

 
รูปที่ 6.1 แสดงผังกระบวนงานของสร้างเมนูของโปรแกรม AMB 

 
ขั้นตอนการสร้างเมนู 
การสร้างเมนูจะด้าเนินการตามข้ันตอนของผังกระบวนงานของสร้างเมนูของโปรแกรม AMB ดังนี้ 
1. เปิดโปรแกรม  
เมื่อคลิกเปิดโปรแกรม Autoplay Menu Builder แล้วจะได้ตามรูปที่ 6.2  
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รูปที่ 6.2 แสดงหน้าแรกเมื่อเปิดโปรแกรม Autoplay Menu Builder 

 
2. สร้างโฟลเดอร์เพ่ือเก็บเมนู/ข้อมูลต่างๆ 
หลังจากเปิดโปรแกรมแล้ว จะด้าเนินการสร้างโฟลเดอร์เพ่ือเก็บเมนู/ข้อมูลต่างๆ สิ่งที่ส้าคัญคือเราต้องเก็บ
ทุกยอย่างไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน เนื่องจากเวลาเชื่องโยงข้อมูลต่างๆ จะท้าได้ง่ายขึ้น จากตัวอย่างจะสร้าง
โฟลเดอร์ไว้ที่ไดว์ C (Desktop) โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า “test_2”  

 
รูปที่ 6.3 แสดงการสร้างโฟลเดอร์ไว้เพ่ือเก็บเมนูและข้อมูลต่างๆ 

 
3. เลือกรูปแบบ (Template) ที่จะสร้างเมน ูและตั้งชื่อ 
การเลือก Template ส่วนใหญ่จะเป็นการเลือกแบบ Multiple page หรือ Blank Menu ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน 
ตามท่ีได้เคยกล่าวไว้แล้วว่า Template มีให้เลือกอยู่ 5 - 6 แบบ การเลือก Template ท้าได้โดยการเข้าไป
ที่ File/new ก็จะปรากฏตามรูปที่ 6.4 จากตัวอย่างจะเลือกใช้ Template แบบ Blank Menu นอกจากนี้
ด้านขวาจะมีการแสดงภาพตัวอย่าง Template ที่เราเลือก จากนั้นเลือก Project File ที่จะเอาเมนูไปเก็บ
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ไว้ (โฟลเดอร์ที่สร้างไว้แล้ว) และสุดท้ายตั้งชื่อไฟล์ที่สร้าง ซ่ึงต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ตามตัวอย่างท่ีให้
จะตั้งชื่อว่า “RID” โดยที่ช่อง Project File จะแสดง Path และชื่อไฟล์  
 

 
รูปที่ 6.4 แสดงการหน้า Template ที่จะเลือกใช้ 

 
จากนั้นเมื่อกด “OK” จะมีหน้าต่างให้ใส่ Password ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการใส่หรือไม่ 

 
รูปที่ 6.5 แสดงหน้าต่างการใส่ Password 

 
4. เลือกรูปภาพที่จะน้ามาเป็นพ้ืนหลังของเมนู 
การเลือกภาพที่จะน้ามาเป็นพื้นหลังต้องมีการตั้งค่าก่อน เพ่ือที่จะให้ภาพมีสัดส่วนที่ถูกต้อง โดยการเข้าไปที่
โปรแกรม Paint (มีอยู่ในวินโดว์ทุกรุ่นแล้ว) จากนั้นตั้งค่าที่ Resize โดยเลือกท่ีจ้านวนพิกเซล อัตราส่วน 
Horizontal : Vertical อยู่ที่ 1000 : 666 สุดท้ายก็บันทึกแล้วไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่สร้างไว้ โดยสามารถ
บันทึกเป็นนามสกุล .bmp, .jpg, .png, .gif, .tif จากนั้นเลือกรูปภาพที่ตัง้ค่าไว้แล้ว ก็จะได้ภาพที่ต้องการ

ชื่อไฟล์ที่ตั้งและ Path ที่เก็บเมนูและ
ฐานข้อมูลต่างๆ 
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เป็นพื้นหลัง โดยเปิดหน้าต่างคุณสมบัติ (Properties) ถ้าไม่ปรากฏหน้าต่างคุณสมบัติ ให้คลิกท่ี View เลือก 
Properties (รายละเอียดเพ่ิมเติมบทที่ 4) หรือ กด F11 จากนันตั้งชื่อเมนู (ตัวอย่างตั้งชื่อเป็น Test) 
จากนั้นก็เลือก Background เป็น Wall Paper ก็จะได้พ้ืนหลังตามรูปที่ 6.7  

 

รูปที่ 6.6 แสดงการตั้งค่าภาพที่น้ามาเป็นพ้ืนหลัง 

 

 
รูปที่ 6.7 แสดงภาพพ้ืนหลังเมนู 

 
5. การเลือกปุ่มควบคุม (Control) และการปรับแต่งคุณสมบัติ (Properties) 
การเลือกปุ่มควบคุม ท้าได้โดยการคลิกที่ View จากนั้นเลือก Control (รายละเอียดเพ่ิมเติมบทที่ 3) หรือ 
กดท่ี F9 แล้วเลือกปุ่มควบคุมตามต้องการ จากตัวอย่างจะเลือกปุ่มควบคุม 2 แบบ แบบแรกเป็น Button 
โดยจะให้แสดงชื่อที่อยู่บนปุ่มควบคุมเป็น “Exit” มีสีตัวอักษรเป็นสีแดง แบบที่สองเป็น Cool Label โดย
ให้แสดงชื่อที่อยู่บนปุ่มควบคุมเป็น “คู่มือการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน” มีสีตัวอักษรเป็นสีเขียว ผู้ใช้งาน

เปิดโปรแกรม Paint แล้วตั้งค่า Resize 

ตั้งค่า Pixels โดยให้ Horizontal 
อยู่ที่ 1000 Vertical อยู่ที ่666 
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สามารถปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆของทั้งสองแบบเพ่ิมเติมได้ตามต้องการ โดยดูรายละเอียดของการปรับแต่ง
คุณสมบัติได้จากบทที่ 4  
 

 
รูปที่ 6.8 แสดงตัวอย่างการสร้างปุ่มควบคุม 

 
6. การเชื่อมโยงให้ปุ่มควบคุม (Actions) 
หลังจากได้ปุ่มควบคุมแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การใส่การเชื่อมโยงให้กับปุ่มควบคุม โดยการคลิกที่ View 
เลือก Actions หรือกดที่ F12 จากตัวอย่างจะใส่การเชื่อมโยง โดย 

 ปุ่มควบคุม “Exit” ก้าหนดให้ “ออกจากเมนู” โดยเลือกท่ี Action Type เป็น “Exit” 
 ปุ่มควบคุม “คู่มือการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน” ก้าหนดให้ “เปิดไฟล์ที่ต้องการ” โดยเลือกท่ี 

Action Type เป็น “Open Document”  จากนั้นเลือก ทั้งนี้ไฟล์ที่เลือกต้องอยู่ในโฟล์
เดอร์ที่สร้างไว้ 

 

 
รูปที่ 6.9 แสดงตัวอย่างการใส่การเชื่อมโยงให้ปุ่มควบคุม 

ปรับแต่งคุณสมบัติของปุ่มควบคุม 
โดยการต้ังชื่อเป็น“ข้อมูลการ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน” 

ใส่การเชื่อมโยงให้ปุ่มควบคุม โดยเลือก 

Action Type เป็น “Open Document”  
และเลือกไฟล์ที่ต้องการ (การเชื่อมโยง
แบบต่างๆ ดูเพิ่มเติมได้จากบทที ่5) 



   

 

 

บทที่ 6 
การสร้างเมนูเพื่อใช้งาน 

 

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการน้้า ในระดับฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรกัษา 6- 6 
 

7. ทดสอบเมนูที่สร้าง 
เมื่อสร้างเมนูเรียบร้อยแล้วให้ทดสอบว่าเมนูที่สร้างสามารถใช้งานตามที่เราต้องการหรือไม่ โดยการกดที่ปุ่ม 

Test () หากต้องการเพ่ิมเติมปุ่มควบคุม หรือต้องการปรับแต่งคุณสมบัติใดๆ ให้กลับให้แก้ไข เพ่ิมเติมได้
ตามต้องการ ขณะเมื่อท้าการทดสอบ เมนูที่ปรากฎจะแสดงพร้อมกับหน้าต่างอ่ืนๆ ซึ่งเราไม่ต้องการเช่นนั้น 
ให้ไปตั้งค่าท่ี View/Option จากนั้น เลือกที่ Minimize Other Windows (หัวข้อที่ 2.4.1) 
 

 
รูปที่ 6.10 แสดงเมนูที่สร้างเสร็จแล้ว 

 
8. บันทึกเมนูที่สร้าง 
เมื่อได้เมนูเป็นที่น่าพอใจแล้ว ก็ท้าการบันทึก ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างเมนู โดยโปรแกรม 
Autoplay Menu Builder 
 

ตัวอยา่งเมนูที่สร้างเสร็จแล้ว เมื่อคลิกที่ปุ่ม 
Exit จะออกจากโปรแกรม และเมื่อคลกิที่ 
คู่มือฯ จะเปิดไฟล์ที่ก้าหนดไว ้



   

 

 

บทที่ 7 
ไฟล์แนะน าทีจ่ะไปใช้งาน 

 

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการน้ า ในระดับฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรกัษา 7- 1 
 

จากบทท่ี 1 ถึงบทที่ 6 ผู้อ่านได้มีความเข้าใจโปรแกรม Autoplay Menu Builder มากข้ึน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานได้ระดับหนึ่ง เพียงแค่ต้องฝึกท าให้บ่อยขึ้นก็จะมีความช านาญในการสร้างเมนู ซึ่งถ้า
สังเกตจะพบว่า การใช้งานไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างที่กล่าวไว้แล้วตั้งแต่เบื้องต้น คือ เป็นโปรแกรมที่
เห็นอย่างไรก็เป็นแบบนั้น (WYSIWYG คือ What You See Is What You Get)  
สิ่งที่ผู้เขียนอยากจะแนะน าเพ่ิมเติม คือตัวอย่างไฟล์ที่เกี่ยวกับงานชลประทานที่มีการใช้งานจริงของฝ่ายส่ง
น้ าและบ ารุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซึ่งได้ให้มาพร้อมกันกับคู่มือเล่มนี้ (อยู่ในแผ่น CD 
ท้ายเล่ม) ไฟล์ต่างๆที่แนะน าจะแยกออกเป็นหมวดหมู่ 6 ด้าน ทั้งหมด 19 ไฟล์ ได้แก่ 

 ด้านวิศวกรรม 
 ด้านบริหารจัดการน้ า 
 แบบฟอร์มต่างๆ  
 ด้านข้อมูลสารสนเทศ GIS 
 ข้อมูลเบื้องต้น 
 ด้านเงินทุนหมุนเวียน/ที่ราชพัสดุ 

ด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยไฟล์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. โปรแกรมหา Factor “F” (1. Factor F_2555.xlsm) 
2. การหา Unit cost-ราคาวัสดุ (2. newunitcost57.xlsm) กรณีตัวอย่างโครงการชลประทาน

มหาสารคาม 
3. แผน MTEF พัฒนาแหล่งน้ าปี 58 – 61 (3. MTEF 2558-2561พัฒนาแหล่งน้ า.xls) 
4. สบอ.ปษ. ปี 2558 (4. แผนงานซ่อมแซม ปี 2558 ชป.มหาสารคาม.xls) 

ด้านบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยไฟล์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

5. ขั้นตอนการจัดท า Rule Curve (5. RID Probability Based Rule Curve Final V8.xlsm)  
6. การค านวณน้ าผ่านท่อ (6. ค านวณน้ าผ่านท่อ.xlsx) 
7. การหาค่า Inflow (7. หาค่าinflow.xlsx) 
8. ROS ขอนสัก ปี 57 (8. ROS ขอนสัก57.xls) 
9. สมุดระดับน้ า (9. Ewater57_2.xlsx) 
10. ข้อมูลระดับน้ าปี 2541 – 2554 (10. ข้อมูลน้ ารายวัน.xlsx) 

 

บทที่ 7  
ไฟล์แนะน ำที่จะไปใช้งำน 

 



   

 

 

บทที่ 7 
ไฟล์แนะน าทีจ่ะไปใช้งาน 

 

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการน้ า ในระดับฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรกัษา 7- 2 
 

แบบฟอร์มรายงาน ประกอบด้วยไฟล์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

11. บันทึกข้อความภายใน (11. บันทึกข้อความภายใน.docx) 
12. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว Xls (12. แบบฟอร์มใบสมัคร.xlsx) 
13. ใบเบิกค่าสาธารณูปโภค 450 (13. 450_57.xlsm) 

ข้อมูลสารสนเทศ GIS ประกอบด้วยไฟล์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

14. อาคาร LMC ขอนสัก Klm (14. อาคารLMC.kmz) 
15. แปลงค่าพิกัด Excel (15. UTMConversions1.xlsx) 
16. แปลงพิกัด Flash (16. Converter.exe) การเปิดไฟล์ .exe ต้องให้ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อเป็น

ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ถ้าชื่อเป็นภาษาไทยจะเปิดไม่ได้ 

ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วยไฟล์ ดังต่อไปนี้ 

17. ข้อมูล ชป.กลาง 201 ช่อง (17. ข้อมูลชปกลาง201ช่อง.xlsx) 

เงินทุนหมุนเวียน/ที่ราชพัสดุ  

18. กรอบครุภัณฑ์พ้ืนฐาน (18. กรอบครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน.xls) 
19. รายละเอียดการสูบน้ ามาตรา 8 (19. อ่านมาตรวัดน้ ารายเดือน.xlsx)  

 


