
การสรา้งเมน ูAutoRun

ดว้ย AutoPlay Menu Builder

ปัจจุบันเม่ือท่านผู้อ่านนำแผ่นซีดีใส่ลงในช่องอ่าน เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะแสดงเมนูหรือข่าวสาร

บางอยา่งท่ีจะให้เราสามารถทำงานตอ่ไปได ้การทีจ่ะกำหนดใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรอ่์านแผน่ซีดีเม่ือใส่

แผน่เขา้ไปสามารถทำไดง่้ายดว้ยการโชวเ์มน ูหรอืแสดงรายการตา่งๆ ในแผน่ซดีใีห้ไดเ้ลือกไดช้มกนั

น้ัน จะต้องมีการเขียนไฟล์ Autorun.inf ใส่ลงในแผ่นไปด้วย ซ่ึงโดยส่วนใหญ่การเขียนไฟล์ Autorun.inf

ท่ีเราคุ้นเคยกันดีก็มีเพียงไม่ก่ีคำส่ังเท่าน้ัน ซ่ึงท่านผู้อ่านสามารถสร้างไฟล์ Autorun.inf ได้อย่างมืออาชีพ

และทีส่ำคญัทำไดง่้ายและไมก่ี่ขัน้ตอนเทา่นัน้ดว้ยโปรแกรม AutoPlay Menu Builder

เร่ิมตน้เข้าสูโ่ปรแกรม Autoplay Menu Builder

การเขา้สู่โปรแกรม Autoplay Menu Builder ให้คลกิเมา้ส์ทีปุ่ม่    แล้วเล ือก

Programs > Autoplay Menu Builder > Autoplay Menu Builder หรอืคลกิส์ทีไ่อคอนรปู

 จากนัน้จะเขา้สู่หนา้ตา่ง New Project ดงัภาพ

อดุลย์ วันสุไลมาน*

นายชา่งอเิล็กทรอนกิส ์5* กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

ฝ่ายเทคโนโลยทีางการศกึษา สำนกัวทิยบรกิาร

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี
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คลิกเพื่อไมกําหนดรหัส

ปองกันการแกไข 

 

คลิกเพื่อกําหนดรหัสปองกัน

การแกไข 

 

1 
2 

3 4 5 

 

เราไดส้รา้งในภายหลงั ซ่ึงถ้าตอ้งการใสร่หสัปอ้งกันคลิก๊ทีปุ่ม่ หากไม่ต้องการคลิ๊ก

รปูที ่3. แสดงหนา้ตา่งปอ้งกันการแกไ้ข

จากนัน้จะเขา้สูโ่ปรแกรมสำหรบัการออกแบบหนา้เมนู

2. ส่วนประกอบของโปรแกรม Autoplay Menu Builder

รปูที ่4. ส่วนตา่งๆ ของโปรแกรม

1. เปน็แถบปุม่เครือ่งมอืทีไ่วค้อ่ยสรา้งงาน เชน่ วาดรปู สรา้งตวัอกัษร กำหนดปุม่คำสัง่

2. พื้นที่สำหรับการสร้างงาน

3. รวมปุม่สำหรบัชว่ยใหค้ณุจดัวางตำแหนง่ขององคป์ระกอบ (Align)

4. Layout Preview ใช้สำหรับกำหนดขนาดของงานว่า ต้องการขนาด 640x480 หรือ

1024x760 กำหนดไดจ้ากตรงนี้
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5. แท็บ Properties และแท็บ Action ท่ีเป็นส่วนสำคญัในการกำหนดคณุลักษณะของขอ้ความ

ปุม่คำสัง่ และกำหนดเงือ่นไขในการทำงาน

3. การสรา้งชิน้งาน

1. คลิก้เลือกคำสัง่ File - จะมกีรอบใหเ้ลือกรปูแบบ (Template) ของเมนทูีโ่ปรแกรมไดจ้ดั

เตรยีมไวใ้ห้ เชน่ เมนเูก่ียวกบัการสรา้ง Photo CD เมนเูก่ียวกบัการตดิตัง้ Software ตอนนีข้อเลอืก

แบบ Blank Menu เพ่ือจะไดห้นา้เปลา่ๆ มาแลว้ลงมอืทำกนัเอง ทีส่ำคญัในสว่นของ Project Path นัน้

เราจะต้องกำหนดโฟลเดอร์ท่ีเราได้เตรียมไว้สำหรับเก็บไฟล์ Autorun ท่ีโปรแกรมสร้างมาให้กับเรา เพ่ือ

นำไปเขียนใส่ในแผ่นซีดีกันต่อไป

รปูที ่5. แสดงการกำหนดโฟลเดอรจ์ดัเกบ็งาน

2. เลือกปุ่มคำส่ัง Image คลิกเพ่ือตีขนาดกรอบท่ีจะใส่รูปภาพ ภายหลังสามารถปรับหรือเล่ือน

ตำแหนง่การจดัวางได ้ตอ่ไปมาทีแ่ทบ็ Properties ในชอ่ง Picture ให้คลกิเขา้ไปเลอืกรปูภาพ โดยการ

คลิก้ทีปุ่ม่ Load จากนัน้เลอืกไฟล์ภาพตามทีต่อ้งการออกมา เมือ่ไดแ้ล้วใหค้ลกิทีปุ่ม่ OK ไฟล์ภาพ

น้ันจะมาปรากฎทันที หากต้องการให้แบ็กกราวนด์ของภาพเป็นสีใส ให้คลิกท่ีรายการ Transparent ด้วย

รปูที ่6. แสดงการใสร่ปูภาพลงบนชิน้งาน
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3. คลกิเลือกปุม่เครือ่งมอื Text Animator ครบั คลกิเลือกตำแหนง่ทีจ่ะใหข้อ้ความลง ใน

แทบ็ Properties ในชอ่ง Caption ให้กรอกขอ้ความทีต่อ้งการใหแ้สดงลงไป ภาษาไทยกไ็ด ้ปรบัฟอนต์

ในชอ่ง Font ให้ใชฟ้อนตไ์ทย รวมถงึขนาด ส่วนในชอ่ง Style นัน้จะใชก้ำหนดรปูแบบของการเคลือ่น

ไหว มใีห้เลือกทัง้แบบ Wave แบบ Wind หรอืจะผสมโดยใช ้Random ส่วนสขีองตวัอกัษรสามารถ

ปรบัไดท้ีช่อ่ง Begin Color หมายถงึสีเริม่ตน้ ส่วนสสุีดทา้ยใหก้ำหนดที ่End Color โดยสทีัง้สองนีจ้ะ

แสดงสลบักนัไปมา สามารถปรบัสปรดีของการเคลือ่นไหวไดท้ีช่อ่ง Speed และระยะในการสวงิทีช่อ่ง

Swing

รปูที ่7. แสดงการใส ่Text Animator ลงในชิน้งาน

4. หากตอ้งการแสดงขอ้ความหลายๆ บรรทดั เลือกปุม่คำสัง่ Text Box มาตกีรอบเพือ่กรอก

ข้อความตามที่ต้องการจะให้แสดง ในช่อง Properties ในช่อง Text ในดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าไปกรอก

ข้อความตามทีต้่องการได ้ถ้าเป็นภาษาไทยสามารถเลอืกฟอนตไ์ทยและปรบัขนาดไดเ้ช่นกัน การปรบั

กรอบสามารถทีก่ำหนดใหม้หีรอืไมม่ก็ีไดใ้นชอ่ง Border Style : หากมขีอ้ความยาวมากๆ สามารถที่

จะใส ่Scroll Bar เพ่ือให้ผูใ้ชไ้ดท้ราบวา่ ยงัมขีอ้ความตอ่ไป ส่วนสแีบก็กราวนด ์สามารถทีจ่ะกำหนด

เปน็แบบ Gradient คอืไล่สี 2 สีจากทางใดทางหนึง่ สามารถกำหนดไดท้ัง้สี และทศิทางของการไลสี่

หากไม่ต้องการใส่สี สามารถท่ีจะใส่ภาพเป็นแบ็กกราวนด์ได้ โดยต้องกำหนดไฟล์ภาพท่ีจะมาเป็นแบ็ก

กราวนดเ์สียกอ่น ในชอ่ง Wall Paper แล้วจงึคอ่ยมากำหนดทีช่อ่ง Background เปน็แบบ Wall Paper

รปูที ่8. แสดงการใส ่Text Box ลงในชิน้งาน
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5. ข้อความแบบ Auto Scroll คือ ข้อความค่อยเลื่อนขึ้น แล้วกลับมาวนใหม่ เหมือนกับ

ภาพยนตรท่ี์ให้เครดติกับทีมงานในตอนทา้ยเรือ่ง วิธีการทำใหค้ลิกเลือกปุ่มคำสัง่ Scroll Text ตีกรอบ

ขนาดของข้อความ ในช่อง Properties ให้ดับเบิลคลิกท่ีช่อง Text เพ่ือกรอกข้อความลงไป รวมถึงกำหนด

ฟอนต ์ขนาด สี ส่วนการกำหนดกรอบของ Scroll Text จะเปน็แบบไหน แบบจม (Lowered) หรอื

แบบตกีรอบ (Raised) โดยคำสัง่ส่วนใหญค่ลา้ยกบัปุม่คำสัง่ Text Box การปรบัความเรว็ในการเลือ่น

ขอ้ความใหป้รบัไดท้ีช่อ่ง Speed จะเอาแบบชา้หรอืเรว็ ก็กำหนดไดต้ามใจชอบ

รปูที ่9. การใส ่Auto Scroll ลงในชิน้งาน

6. ตกแตง่หนา้ตาดว้ยรปูทรงตา่งๆ สามารถเรยีกใชบ้รกิารไดจ้ากปุม่เครือ่งมอื Shape โดย

สามารถปรบัรปูทรงตา่งๆ ไดจ้ากแทบ็ Properties ในชอ่ง Shape : เชน่ ส่ีเหล่ียมจสัตรุสั (Square) ,

วงร ี(Ellipse) , ลูกศร (Triangle), รปูทรงดาว หรอืรปูทรงหลายเหลีย่ม (Polygon) เหล่านี ้คดิวา่คง

เขา้ใจไมย่าก ทัง้เรือ่งการปรบัการใชสี้ การเลอืกวธีิไล่สี เหล่านีจ้ะคลา้ยๆ กับปุม่เครือ่งมอือ่ืนๆ ทีไ่ด้

กล่าวมาแล้ว

รปูที ่10. การใส ่Shape ลงในชิน้งาน

7. การใชง้านปุม่เครือ่งมอือ่ืนๆ ที่นอกเหนอืจากปุม่เครือ่งมอืทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ส่วนใหญ ่จะ

เป็นปุ่มประเภทใช้สำหรับแต่งหน้าทาปากของงานเท่านั้น แต่ปุ่มคำสั่งต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็น Hot

Label , Button , Cool Button , Cool Label  เอาไวส้ำหรบัการกระโดดเพือ่เรยีกทำงานในสิง่ทีเ่รา

ตอ้งการ ส่วน Button จะเปน็รปูรา่งของปุม่เทา่นัน้เอง ส่วนการกำหนดใหโ้ปรแกรมทำงาน เรยีกวา่
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Action คลกิเลือกปุม่เครือ่งมอื Cool Button จากนัน้มาคลกิตขีนาดและกำหนดตำแหนง่ลงไปในงาน

จากนัน้มาทีแ่ทบ็ Properties ในชอ่ง Caption : เหมอืนเดมิ กำหนดชือ่ปุม่ ส่วนฟอนตถ้์าเปน็ภาษา

ไทยอาจจะเปน็ Tahoma กำหนดขนาด สี กันเอาเอง ส่วนเพิม่เตมิทีน่า่สนใจคอืทีร่ายการ Mouse Over

Font Color จะหมายถงึสีของขอ้ความเมือ่เล่ือนตวัชีเ้มาส์ไปทาบอยูจ่ะเปน็สี อะไร ส่วนรายการ Mouse

Down Font Color จะหมายถงึสีของขอ้ความเมือ่คลิก้เมาสเ์ลือก หากตอ้งการปรบัเปลีย่นสขีองปุม่ให้

สวยขึน้ สามารถกำหนดกนัไดท้ีช่อ่ง Button Image เลือกตวัอยา่งภาพทีจ่ะนำมาใสเ่ปน็ปุม่ ลองเลือก

ดไูดจ้ากตวัอยา่งทีโ่ปรแกรมมมีาใหท้ี ่C:Program Files AutoPlay Menu Builder Buttons มาใหไ้ด้

เลือกใชกั้นหลายตวั ทำใหปุ้ม่มคีวามสวยงามมากยิง่กวา่เดมิ

รปูที ่11. แสดงเลอืก Button Image

แท็บ Actions ครับ โดยคุณสามารถท่ีจะกำหนดวา่ Label หรือ Button แต่ละตัวน้ัน จะมีหน้าท่ี

ทำอะไรกันบ้าง โดยมากำหนดท่ีช่อง Action Type ครับ ท่ีมีให้คุณได้เลือก Action ได้ตามลักษณะงาน

Run Program เรยีกโปรแกรมทีต่อ้งการขึน้มาทำงาน

Open Document เปดิไฟลข์ึน้มาแสดง

Explore แสดงรายการไดรฟ ์โฟลเดอร ์และไฟล์ เหมอืนกบัการเรยีกใชโ้ปรแกรม Windows

Explorer
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Goto Web กระโดดไปเรยีกเวบ็ไซตไ์หนขึน้มาทำงาน

Send Mail เรยีกโปรแกรมเพือ่การสง่เมลข์ึน้มา

Popup Message แสดงเมนแูบบปอ๊บอพัเพ่ือแสดงขอ้ความอธบิายบางอยา่ง

Jump To Page กระโดดไปทำงานในหนา้ไหน คอือยา่งนีค้รบั โปรแกรมนีส้ามารถทีจ่ะแบง่

หน้าให้เลือกการทำงานได้หลายหน้า

Minimize ยอ่หนา้ตา่งให้ยบุลง

Exit จบการทำงาน

ด้านล่างจะมีเป็นรายการให้กำหนดไฟล์เสียงตอนท่ีเล่ือน เลือกรายการ (Mouse Enter Sound)

หรอืคลกิเลือกรายการ (Mouse Click Sound) หากตอ้งการใหม้ทีลูทปิ หรอืคำอธบิายยอ่ๆ ทีม่กัเจอ

กับคำสัง่ในชดุ Microsoft Office เวลาทีเ่ล่ือนเมาสไ์ปคา้งทีปุ่ม่คำสัง่ไหนสกัพักจะมคีำอธบิายใหรู้ว้า่

ปุม่นีใ้ชท้ำงานโผลข่ึน้มา ก็ให้มากำหนดทีร่ายการ Tool Tip แล้วเขา้ไปกำหนดขอ้ความกนัไดเ้อง

8. ทดสอบชิน้งานคลกิไปทีปุ่ม่ Test ทีเ่ปน็รปูสายฟา้ฟาดลงมา รอสกัครูโ่ปรแกรมจะแสดง

ชิ้นงานที่เราออกแบบไว้ เม่ือทำการทดสอบจนเปน็ท่ีน่าพอใจแลว้ ให้เปิดโฟลเดอรท่ี์จัดเก็บช้ินงาน

ขึ้นมาจะพบกับไฟล์ Autorun.inf , Autorun.ico และ Autorun.EXE จากนัน้เรยีกโปรแกรมเขยีนแผน่

ซีดขีึน้มาทำงาน อยา่ง Nero แล้วทำการกอ๊บปีไ้ฟล์ Autorun ทัง้หลายทีว่า่มานัน้ ใส่เขา้ไปในแผน่ซดีี

แล้วอยา่ลืมใสไ่ฟล์ทีเ่ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ลงไปในแผน่นีต้ามไปอกีดว้ย เพียงแคน่ีง้านทีว่า่ยุง่ยากกเ็สรจ็สิน้

ความสามารถโดยรวมของ AutoPlay Menu Builder ถือวา่เปน็โปรแกรมทีน่า่ใชม้ากทเีดยีว

หากใครสนใจอยากสรา้ง Autorun ท่ีแปลกแหวกแนว ก็ต้องค้นหาวธีิการโดยการใชภ้าษาโปรแกรมใน

การสรา้ง หรอืใชโ้ปรแกรมอยา่ง Authorware หรอื Powerpoint มาชว่ย ซ่ึงโปรแกรมนีแ้มจ้ะเลก็ๆ แต่

เรื่องความสามารถก็ครอบคลุมงานได้แทบทุกอย่าง
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