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ป"จจุบันสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ใช=สื่อสิ่งพิมพ?เป@นสื่อหลักนั้น ได=พัฒนาถูกจัดทำเป@น

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส? E-book เพื่ออำนวยความสะดวกให=แกQนักศึกษา สามารถใช=งานเปUดอQานสื่อได=

จากอุปกรณ?คอมพิวเตอร? อุปกรณ?สื่อสาร โทรศัพท?มือถือ แท็บเล็ต ได=งQายโดยผQานระบบอินเทอร?เน็ต ซ่ึง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส? (E-book) ได=มีการปรับปรุง พัฒนาความสามารถในการใช=งาน เพื่อให=เข=าถึงและเป@น

ประโยชน?ตQอผู=ใช=งานมากย่ิงข้ึน  

ฝ^ายจัดฝ_กอบรมเทคโนโลยีการพิมพ? ตระหนักถึงความสำคัญดังกลQาว จึงได=จัดฝ_กอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดหน=าเอกสารการสอนด=วยโปรแกรม Adobe InDesign เพื่อรองรับการสร=างหนังสืออิเล็กทรอนิกส?    

(E-book)” เพื่อให=บุคลากรได=รับความรู=ความเข=าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานจัดหน=าเอกสารการสอนเพ่ือ

รองรับการปรับเปลี ่ยนทางเทคโนโลยี และพัฒนาไปสูQการสร=างหนังสืออิเล็กทรอนิกส?ในรูปแบบ EPUB 

สอดคล=องกับพันธกิจของสำนักพิมพ? ในการพัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ?วิชาการตQางๆ ที่มีคุณภาพ และ

มาตรฐาน สอดรับกับแนวทางการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค?กรด=าน

สนับสนุนการศึกษาทางไกลท่ีทันสมัย ให=มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผู=รับผิดชอบโครงการ “การจัดหน=าเอกสารการสอนด=วยโปรแกรม Adobe InDesign เพื่อรองรับการ

สร=างหนังสืออิเล็กทรอนิกส? (E-book)”  ขอขอบคุณวิทยากร อาจารย&ประสิทธิ์ คล1องงูเหลือม ที่ได=ให=เกียรติ

มาเป@นวิทยากร รวมทั้งบุคลากรที่เข=ารับการฝ_กอบรมทุกทQาน ที่ได=มีสQวนรQวมทำให=โครงการฝ_กอบรมครั้งน้ี

สำเร็จลุลQวงตามวัตถุประสงค? ทุกประการ 

 

นายป9ยทัสน& สังขมาลัย 

  ผู=รับผิดชอบโครงการ 
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 หน=า 

คำนำ  1 

การจัดหน?าเอกสารการสอนด?วยโปรแกรม Adobe InDesign เพ่ือรองรับการสร?างหนังสืออิเล็กทรอนิกส&  

• วัตถุประสงค?ของโครงการ 3 

• ประโยชน?ท่ีคาดวQาจะได=รับ 3 
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การใช?งานโปรแกรม Adobe InDesign CC 17 
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• การใสQข=อแความและกำหนดเลขหน=าอัตโนมัติในหน=าต=นแบบ 23 

• การนำเข=า และควบคุมข=อมูลประเภทพข=อความ วัตถุ และรูปภาพ 25 

• การกำหนดคุณลักษณะตัวอักษรด=วย Character และ Paragraph Style 27 

• การสร=างสารบัญ (TOC) 30 

• การใสQ และแสดงเสียง 31 

• การใสQ และแสดงวีดีโอ 32 

• การสร=างชุดภาพสไลด? 33 

• การสร=าง Animation 37 

• การแปลงไฟล? PDF 38 

• การแปลงไฟล? EPUB 3 แบบ Fix Layout 45 

เอกสารประกอบการฝUกอบรม 48 

ภาพกิจกรรมการฝUกอบรม 57 
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วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพื่อให=บุคลากรของสำนักพิมพ? ได=รับการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และเสริมสร=างทักษะใหมQ 

(Reskill) ที่จำเป@นในการทำงานโดยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช=ให=เข=ากับการ

ทำงานในยุคดิจิทัล 

2. เพื่อให=บุคลากรของสำนักพิมพ? สามารถนำองค?ความรู=ที่ได=รับไปประยุกต?ใช=เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานจัดหน=าเอกสารการสอนชุดวิชาด=วยโปรแกรม Adobe InDesign เพื่อรองรับ

สำหรับการสร=างหนังสืออิเล็กทรอนิกส? (E-book) 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (ในเชิงรูปธรรม) 
เม่ือเสร็จส้ินโครงการแล=วผู=ขอรับทุนจะนำความรู=และประสบการณ?ท่ีได=รับไปใช=ประโยชน?ในกิจกรรม 2 

สQวน ดังน้ี 

1. ความรู?และประสบการณ&ท่ีได?รับน้ีมีประโยชน&ต1อมหาวิทยาลัยอย1างไร 

1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยได=รับการเสริมสร=างสมรรถนะ พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติม

ทักษะใหมQ (Reskill) เพ่ือรองรับการเป@นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

2) บุคลากรของสำนักพิมพ?สามารถสร=างไฟล?งานอาร?ตเวิร?คสำหรับสQงพิมพ? และสามารถสร=าง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส? (E-book) ได=อยQางมีคุณภาพมาตรฐาน 

2. ผู?ขอรับทุนจะนำประโยชน&ท่ีได?รับมาใช?ในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอย1างไรในเชิงรูปธรรม 

ปรับเปลี ่ยนรูปแบบวิธีการสร=างไฟล?งานอาร?ตเวิร?คเอกสารการสอนด=วยโปรแกรม Adobe 

InDesign ใหมQ ที่สามารถใช=สำหรับการพิมพ? และการจัดทำสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส? E-book 

และ EPUB ตามมาตรฐานป"จจุบัน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
  นายป9ยทัสน& สังขมาลัย 
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1. นายปUยทัสน? สังขมาลัย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

2. นายสมพร มีเครือ   พนักงานฝ_กอบรมด=านเทคนิคการพิมพ? 

3. นางกาญจนา กุลชัยพานิช  ผู=ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน 

4. นางเสาวลักษณ? วิริยาภรณ?ประภาส ชQางออกแบบงานพิมพ? 

5. นายวรินทร กิตติตานนท?  ชQางออกแบบงานพิมพ? 

6. นางจงดี สุทธหลวง   ชQางจัดหน=าคอมพิวเตอร? 

7. นางสาวดรุณ อัครีจำนงค?  ชQางจัดหน=าคอมพิวเตอร? 

8. นางสาวปณิสรา เจียมรชดา  ชQางออกแบบงานพิมพ? 

9. นายวรวิทย? พงศ?อธิโมกข?  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

10. นายธนิต แสงประดับ   นักวิชาการชQางศิลป�ชำนาญการ 

11. นายกิตติ บุญโพธ์ิทอง  นายชQางศิลป�ปฏิบัติงาน 

12. นางสาวดวงกมล วูวนิช  นักวิชาการชQางศิลป�ปฏิบัติการ 

13. นางสาวธนพรรณ เกษมสุข  นักวิชาการชQางศิลป�ปฏิบัติการ 

14. นางณัฐณี คงเมือง   ชQางออกแบบงานพิมพ? 

15. นายไพบูลย? ทับเทศ   ชQางออกแบบงานพิมพ? 
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โครงการ “การจัดหนาเอกสารการสอนดวยโปรแกรม Adobe InDesign 

เพ่ือรองรับการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)” 
 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
09.00 - 10.00 น. พิธีเปUดการฝ_กอบรม  

แนะนำความสามารถใหมQของ Adobe Creative Cloud ท่ีเก่ียวข=องกับงาน

กราฟฟUก  

สQวนประกอบของ Adobe InDesign CC หน=าตQางการทำงาน แถบเคร่ืองมือ 

 โดย อ.ประสิทธ์ิ คลQองงูเหลือม 

10.00 – 12.00 น. การต้ังคQาเอกสาร New Document เลือกรูปแบบงาน ต้ังคQาหนQวยวัด ขนาดงาน 

พ้ืนท่ีงาน Margins การแบQงคอลัมน? ระยะหQาง Columns & Gutter 

 การสร=างหน=างานสำหรับเอกสารการสอน มสธ. รองรับการสร=าง E-book  

 การทำงานกับข=อความ Text การสร=างข=อความ การจัดการข=อความ  

 การนำเข=าข=อความ Place จากไฟล?งาน Word และอ่ืน ๆ  

 การกำหนดการเช่ือมตQอ การไหลของข=อความ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น การปรับแตQงและจัดวางข=อความ 

 การกำหนดลักษณะตัวอักษร Font ด=วย Character Style 

 การกำหนดรูปแบบ เลขลำดับหัวข=อ Bulleted 

 การต้ังคQายQอหน=า ระยะแท็บ Tap ระยะบรรทัด  

 รูปแบบการจัดวางข=อความ Paragraph Style 

 การใสQเลขหน=า ใสQข=อความสQวนหัว สQวนท=าย 

 การสร=างหน=าหลัก Master page สำหรับงานจัดหน=าเอกสารการสอน 

 การสร=างสารบัญ การสร=าง Index    

14.30 – 16-00 น. การแทรกสัญลักษณ? สูตรคณิตศาสตร? และอ่ืน ๆ  

 การแก=ไขคำผิด การค=นหาและแก=ไขคำผิด ข=อความ  

 การใช=พจนาณุกรม ตรวจสอบคำผิด 

 ทิป & เทคนิค การใช=คีย?ลัด Short cut ในการทำงาน 
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วันอังคารท่ี 16 สิงหาคม 2565 
08.30 – 09.00 น. ทบทวนเน้ือหาการอบรมท่ีผQานมา 

09.00 – 10.00 น. การวาดภาพกราฟฟUก ด=วยเคร่ืองมือใน InDesign แบบงQายๆ 

 การใช=งานสี Color 

 การนำเข=ารูปภาพ แผนภาพกราฟUก Smart Art 

 การจัดการภาพ แก=ไข ตกแตQงภาพ   

 การใช=งาน Link 

 การทำงานกับเลเยอร? Layer 

 การเพ่ิมข=อความ คำอธิบายภาพ  

10.00 - 12.00 น. การทำงานกับตาราง Table 

 การสร=างตาราง และใสQข=อความในตาราง การปรับแก=ไข ตกแตQง 

 การทำงานกับส่ือ Multimedia สำหรับงาน E-book 

 การใสQส่ือ Multimedia เสียง และวีดีโอ  

 การแก=ไขเก่ียวกับภาพกราฟฟUก รูปภาพ ตาราง ส่ือ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น  การ Save แปลงไฟล? PDF  

 การรวมไฟล? การรันเลขหน=า การสร=างสารบัญ การแทรกเพ่ิมหน=า ลดหน=า 

 การแปลงไฟล? PDF สำหรับงานพิมพ? การ Package งาน 

 การแปลงไฟล? PDF สำหรับงาน E-book  

 การแปลงไฟล? EPUB  

 พักรับประทานอาหารวQาง 

14.30 - 16-00 น. การสร=างหนังสือ E-book  

 การต้ังคQาสำหรับงาน E-book  

 ป"ญหาและการแก=ไข ถามตอบ และสรุปการฝ_กอบรม 
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อ.ประสิทธ์ิ คลองงูเหลือม 
การศึกษา 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ดานการบริหาร 
• กรรมการผูCจัดการ บ.อินโนเวช่ัน พร้ินทI จำกัด (บริษัท ฟMวช่ัน เทคโนโลยี จำกัด เดิม) และผูCกPอต้ัง iNPRINT  
• ท่ีปรึกษาทางดCานเทคโนโลยี หจก.ไทยโฟโตC แอนดI พร้ินทI 
• กรรมการฝZายการพิมพIดิจิทัล สมาคมการพิมพIไทย 
• อุปนายก และประชาสัมพันธI สมาคมการบรรจุภัณฑIไทย 
• ประธานชมรมการจัดพิมพI อิเล็กทรอนิกสIไทย 
• มนตรี และท่ีปรึกษา สหพันธIอุตสาหกรรมการพิมพI 
• คณะกรรมการสาขาการพิมพI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคIกร มหาชน), สำนักนายกรัฐมนตรี 
• คณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน หนังสืออิเล็กทรอนิกสI NECTEC 
• ประธานโครงการพัฒนาแบบตัวพิมพIไทย 
• ประธาน และผูCเช่ียวชาญ Graphic Design Technology, WorldSkills, กรมพัฒนาฝxมือแรงงาน 
• กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 12th 
• อาจารยIพิเศษ คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
• เว็บมาสเตอรIเว็บไซตI www.pdfthai.com และ www.thaiphoto-print.com 
• ท่ีปรึกษาหนPวยงาน และองคIกรตPางๆ ในงานดCานการผลิตส่ือส่ิงพิมพIดิจิทัล 

 

ดานการสอน 
• ทำการสอนทางดCานงานเตรียมพิมพI หนPวยงานตPางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน มาต้ังแตPปx พ.ศ. 2534 - 

ป�จจุบัน 
• ทำการสอน eForm และ eDoc Workshop ในหนPวยงานตPางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
• สอนการสรCาง eBook ดCวยเทคโนโลยี PDF ในหนPวยงานตPางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ไมPต่ำกวPา 400 

หนPวยงาน ต้ังแตPปx พ.ศ. 2540 ดังตัวอยPางเชPน 
• eBook Workshop รPวมกับศูนยIฝ�กอบรม ม.เกษตรศาสตรI จำนวน 24 รุPน 
• eBook Workshop รPวมกับสถาบันวิทยาบริการ จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย จำนวน 9 รุPน 
• eBook Workshop รPวมกับศูนยIฝ�กอบรมเทคโนโลยีการพิมพIแหPงชาติ มสธ. จำนวน 4 รุPน 

• สอนการสรCาง และใชCไฟลI PDF สำหรับผลิตงานพิมพI ท้ังหนPวยงานภาครัฐ และเอกชน ไมPต่ำกวPา 300 แหPง 
ต้ังแตPปx พ.ศ. 2538 

• เป�นอาจารยIพิเศษ สอนทางดCานงานเตรียมพิมพI การจัดการไฟลI ตามมหาวิทยาลัยตPางๆ  
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 Adobe InDesign เป@นซอฟต?แวร?ที่ใช=สำหรับงานออกแบบเค=าโครงหน=าสื่อสิ่งพิมพ? ไมQวQาจะเป@นหน=า

หนังสือ ตำราเรียน นิตยสาร สิ่งพิมพ?สำหรับงานประชาสัมพันธ? โปสเตอร? แผQนพับ สิ่งพิมพ?บรรจุภัณฑ? ฯลฯ 

เป@นที่ยอมรับ และนิยมใช=งานกันอยQางแพรQหลายในโรงพิมพ? และนักออกแบบสิ่งพิมพ? ป"จจุบันรูปแบบการใช=

สื่อเปลี่ยนแปลงไป Adobe InDesign ก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไมQได=เน=นเฉพาะสิ่งพิมพ?เพียงอยQางเดียว 

สามารถนำมาใช=ออกแบบเค=าโครงหน=าเว็บ สื่อดิจิทัล หนังสืออิเล็กทรอนิกส? EPUB ด=วยความสามารถของ

ซอฟต?แวร?ท่ีสร=างการออกแบบกราฟUกที่สวยงามเป@นที่ยอมรับ และยังมีรูปแบบฟอนต?ตัวอักษร รูปภาพจาก 

Adobe Stock ให=เลือกนำมาใช=งานได=สะดวกรวดเร็ว สามารถแชร?เนื้อหาและข=อเสนอแนะระหวQางทีมงาน 

หรือกับลูกค=าได=อยQางสะดวกรวดเร็ว จัดการการผลิตงานไมQวQาจะนำงานไปจัดพิมพ? หรือเผยแพรQบนเว็บไซต? 

จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส? EPUB เอกสารออนไลน? ท่ีใสQเสียง วิดีโอ สไลด?โชว? และภาพเคล่ือนไหว  

E-Book กับ EPUB  
E-Book ยQอมาจากคำวQา Electronic Book หมายถึง หนังสือที่สร=างขึ้นด=วยโปรแกรมคอมพิวเตอร?มี

ลักษณะเป@นเอกสารอิเล็กทรอนิกส? เปUดอQานผQานทางคอมพิวเตอร?ประเภทตQางๆ รวมถึงอุปกรณ?เครื่องมือ

ส่ือสาร สมาร?ทโฟน ท่ีมีแอปพิลเคช่ันสำหรับเปUดอQาน ท้ังในระบบออฟไลน? และออนไลน? หนังสืออิเล็กทรอนิกส?

สามารถกำหนดเชื่อมโยงไปยังสQวนตQางๆ ของหนังสือ หรือเชื่อมไปยังเว็บไซต?ตQางๆ ตลอดจนการสร=างกิจกรรม

ปฏิสัมพันธ?และโต=ตอบกับผู=เรียนได= แทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ?

เอกสารท่ีต=องการออกทางเคร่ืองพิมพ?ได=  

 EPUB ยQอมาจาก Electronic Publication คือรูปแบบไฟล?มาตรฐานแบบเปUด สำหรับหนังสือดิจิทัล

ซึ่งได=รับการพัฒนาโดยฟอร?รัมสื่อสิ่งพิมพ?ดิจิทัลระหวQางประเทศ (IDPF International Digital Publishing 

Forum) ซึ่งไฟล?จะลงท=ายด=วย .epub ความแตกตQางจาก E-Book คือ สามารถปรับหรือจัดเรียงข=อความใน

หนังสือเพื่อให=เข=ากับขนาดหน=าจอที่แตกตQางกัน เชQน หน=าจอของสมาร?ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร? และ

อุปกรณ?อQานหนังสืออิเล็กทรอนิกส? เป@นต=น สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอนต? ปรับขนาดตัวอักษรเล็กใหญQ 

รูปแบบนี้เรียกวQา รูปแบบการจัดเรียงข=อความใหมQ (Reflowable) อีกรูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบเค=าโครงแบบ

คงท่ี (Fix Layout) รูปแบบเหมือนกับส่ือส่ิงพิมพ?  

EPUB ได=กำหนดมาตรฐานเพื่อให=ทุกคนสามารถเข=าถึงการใช=งานได=เทQาเทียมกัน ไมQวQาจะเป@นคนปกติ 

เด็ก ผู=ใหญQ ผู=สูงอายุ ผู=พิการ ด=วยไฟล? EPUB สามารถอQานออกเสียงข=อความได= สามารถใสQเสียงบรรยาย ส่ือ

วีดีโอ  
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ความสามารถใหมในโปรแกรม Adobe InDesign CC 
 โปรแกรมออกแบบจัดหน=าสิ่งพิมพ?ในอดีตที่นิยมใช=กันอยQางแพรQหลายในยุคแรกของการทำงาน DTP 

Desktop Publishing คือโปรแกรม Aldus PageMaker ที่มีการใช=งานและปรับเปลี่ยนพัฒนาโปรแกรมจน

มาถึง Version 5.0 และบริษัท Adobe ได=พัฒนาตQอใช=ชื่อโปรแกรม Adobe PageMaker Version 6.0, 6.5 

และ 7.0 จนตQอมาป¢ ค.ศ. 1999 เปลี่ยนชื่อเป@น Adobe InDesign 1.0, 1.5, 2.0 และ ค.ศ. 2003 เปลี่ยนช่ือ

เป@น Adobe CS อักษรยQอ CS ยQอมาจาก Creative Suite ขายเป@นชุดโปรแกรมทางด=านออกแบบสิ่งพิมพ?ที่มี

หลายๆ โปรแกรมรวมกัน ลักษณะขายขาดเป@นแผQน CD สำหรับการนำไปติดตั้งใช=งาน จาก CS1 จนถึง CS6 

และเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป@น Adobe CC ในป¢ ค.ศ. 2013 และยังใช=งานอยูQจนถึงป"จจุบัน อักษรยQอ CC ยQอมา

จาก Creative Cloud มีความแตกตQางจากเดิม คือ จากระบบขายขาดเปลี่ยนมาเป@นระบบการเชQาใช=งานเป@น

รายเดือน ทำงานผQานอินเตอร?เน็ต ข=อมูลโปรแกรมจะจัดเก็บไว=ที่ Cloud มีพื้นที่จัดเก็บข=อมูลงาน สะดวกใน

การใช=งาน และโปรแกรมจะมีการปรับปรุง แก=ไขข=อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการใช=งานใหมQๆ ตลอดการ

ใช=งาน 

1. Share for Review ด=วยโปรแกรม Adobe InDesign CC ทำงานโดยผQานอินเตอร?เน็ต จัดเก็บ

ข=อมูลบนคลาวด? (Cloud) จึงออกแบบให=โปรแกรมสามารถแชร?ไฟล?งาน InDesign ที่สร=างไว=สQงไปให=ทีมงาน 

หรือลูกค=าตรวจสอบ เปUดดูผQานเว็บเบราเซอร?ได=โดยไมQต=องแปลงไฟล?เป@น PDF เพียงใช=คำสั่ง Share for 

Review สQงไปยัง E-mail ของผู=ที่ต=องการแชร? โดยผู=ได=รับการแชร?ไมQจำเป@นต=องมีโปรแกรม InDesign เปUดใช=

งาน และสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะระหวQางกันได= 
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2. Auto-Activate Adobe Font เพิ่มการเปUดใช=ฟอนต?ที่ทาง Adobe จัดทำขึ้นมาใช=แทนท่ี

ฟอนต?ในไฟล?งาน กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร?ที่ใช=ในการทำงานไมQได=ติดตั้งฟอนต?ดังกลQาว (Missing fonts) เม่ือ

เลือกคำสั่งนี้ในโปรแกรม InDesign เมื่อไมQพบฟอนต?ที่ใช=ในไฟล?งาน โปรแกรมจะเลือกฟอนต?ของ Adobe 

Font ท่ีมีอยูQในระบบท่ีคล=าย ใกล=เคียงมาใช=แทนท่ีฟอนต?น้ันโดยอัตโนมัติ 
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 นอกจากน้ีทาง Adobe ยังพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือให=โปรแกรมรองรับการใช=งานภาษาไทย และภาษาอ่ืนๆ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เชQน ลาว เขมร พมQา เป@นต=น 

 

 
 

3. Bring in the power of Adobe Capture within InDesign เป@นคำสั่งที่ใช=

ดึงข=อมูลจากภาพถQาย ภาพกราฟUก หรืองานออกแบบ เพื่อให=ได=ข=อมูลธีมสีที่ใช= (Color palettes) แบบฟอนต?

ท่ีใช= หรือใกล=เคียง รูปรQาง รูปทรงของภาพ  
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4. Column Rules กรณีออกแบบจัดหน=าหนังสือที ่มีการแบQงจัดวางเนื ้อหาเป@นหลายคอลัมน? 

โปรแกรมสามารถสร=างเส=นแบQงเน้ือหาคอลัมน?ในงานได=จากการต้ังคQา 
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5. Find Similar Images เป@นคำสั่งที่ใช=ในการค=นหาภาพถQาย หรือภาพกราฟฟUก จากห=องสมุด

ภาพของ Adobe (CC Libraries) ที่มีลักษณะคล=ายกับภาพ หรือกราฟฟUกที่ต=องการนำมาใช=ทำงาน โดยจะ

แสดงภาพให=เลือกใช=งาน ซึ่งสQวนใหญQภาพจะมีลิขสิทธิ์ เบื้องต=นผู=ออกแบบสามารถ Download ภาพนำมาจัด

ออกแบบให=เจ=าของงานพิจารณากQอนได= โดยภาพจะมีลายน้ำฝ"งไว= จนเมื่อได=ข=อสรุปงานออกแบบเป@นท่ีพอใจ

แล=วจึงตกลงทำการซ้ือภาพใน Adobe Stock Image มาใช=งานอยQางถูกลิขสิทธ์ิ 
 

 

 

6. Intelligent Subject Detection and Text wrap คำสั ่งตรวจจับวัตถุอัจฉริยะ 

ชQวยให=การทำงานออกแบบจัดวางข=อความล=อมรอบภาพ (Wrap text around) ได=งQาย รวดเร็ว 
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7. Detect damaged documents and recover ชQวยแก=ไขงานที่มีป"ญหาผิดปกติ กู=

คืนข=อมูลงานย=อนกลับได= 
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ความแตกตางระหวาง Adobe InDesign CS6 กับ Adobe InDesign CC  
โปรแกรม Adobe InDesign CS6 (Version 8.0) เปUดตัวเมื ่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2012 เป@น

โปรแกรมรุQนสุดท=ายท่ีเป@นลักษณะขายขาด โดยเปล่ียนรูปแบบการให=บริหารโปรแกรมมาเป@นแบบเชQารายเดือน 

ทำงานผQานระบบ Cloud เมื่อ ค.ศ. 2013 ใช=ชื่อโปรแกรม Adobe InDesign CC 2013 จนถึงป"จจุบันเป@น 

Adobe InDesign CC 2022 (Version 17) โปรแกรมรุQนใหมQมีการพัฒนาความสามารถเพ่ิมข้ึนจากเดิม เชQน 

• เคร่ืองมือสำหรับสร=าง QR Code  

• เพ่ิมความสามารถในการสร=างไฟล? EPUB ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

• มีระบบการจัดการฟอนต? ระบบค=นหาฟอนต? แสดงฟ¥อนต?ท่ีช่ืนชอบหรือใช=งานบQอย  

• มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบไฟล?ท่ีดีกวQา  

• รองรับการทำงานในแบบ Interactive และการผลิตส่ือส่ิงพิมพ?ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• เพ่ิมความสามารถในการเรียกใช=สี สร=างกลุQมสีท่ีเข=ากับองค?ประกอบของงาน (Color Themes) 

• สามารถในทำงานรQวมกันเป@นทีมได=ดีขึ้น ผQานระบบ Cloud Computing หรือระบบคอมพิวเตอร?

เครือขQาย 

การทำงานของโปรแกรม Adobe InDesign CC ออกแบบมาเพื่อใช=ในงานสร=าง และเผยแพรQสิ่งพิมพ? 

ท้ังในรูปแบบงานพิมพ? P-Print และงาน E-Print ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ? นิตยสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส? 

โปสเตอร? ไฟล? PDF จุดสำคัญคือการทำงานผQานระบบ Cloud  

5P Concept  
ในกระบวนการงานกQอนพิมพ? Pre-Press Process  5 ข้ันตอน ประกอบด=วย 

• Prepare  

• Preview  

• Preflight  

• Package  

• PDF 

Adobe InDesign CC ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงานผลิตส่ิงพิมพ  
• โปรแกรมออกแบบมาเพ่ือรองรับงานมาตรฐานไฟล? PDF/X (eXchange for Printing)  

• การจัดการหน=าและออกแบบหน=าอยQางมีประสิทธิภาพ เชQน คำส่ัง Alternate Layout 

• เช่ือมโยงกับ Adobe Stock เพ่ือเลือกใช= Template มาตรฐาน 
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• เพิ่มความคลQองตัวให=กับกระบวนการทำงานตQางๆ ด=วยเครื่องมือที่สร=างขึ้นเพื่อรองรับการทำงาน

เป@นทีม ด=วยคำสั่ง Share for Review, Quick Export to PDF, Pakage, Publish Online และ 

Export 

• ดึงข=อมูลจากภาพ เพ่ือสร=างเป@นชุดสี ชุดรูปทรง และชุดฟอนต? ด=วยคำส่ัง Extract from Image 

ระบบการจัดการฟอนต 
• ควบคุมภาษาไทย ด=วย Adobe World-Ready Paragraph Composer Thai Dictionary 

• ระบบการทำงานรQวมกับ Adobe Font (Online) 

• ระบบคัดกรองฟอนต? เพ่ือความสะดวกในการค=นหารูปแบบฟอนต? 

• ระบบการจัดกลุQมครอบครัวฟอนต? (Family Font) 

• เลือกฟอนต?ท่ีชอบ หรือใช=บQอยแสดงไว=ด=านบนเมนู 

ระบบไฟลมาตรฐาน 
• PDF for Print: PDF/X (PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4) 

• PDF Interactive 

• EPUB 3.0 (Fix Layout, Reflowable) 

• HTML 5 

การสรางเอกสารใหม New Document 
เลือกคำสั่งเมนู File > New > Document เลือกรูปแบบงานเป¥าหมายของการสร=างเอกสารใหมQ ซ่ึง

จะมีรูปแบบงาน Print (ส่ิงพิมพ?) Web (เว็บไซต?) Mobile (โทรศัพท?มือถือ แท็บเล็ต) 
 

 
 

 ในแตQละรูปแบบงาน Print, Web, Mobile จะมีขนาดงานสำเร็จให=เลือกใช= หรือนำมาปรับแก=ไข หรือ

เลือกจากแมQแบบงาน (Template) ที่โปรแกรมสร=างงานไว=ตามหมวดหมูQให=เลือกใช=งาน หรือสามารถค=นหา

แมQแบบงานเพ่ิมเติมได=จาก Adobe Stock 
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กำหนดขนาดงานที่สร=าง เลือกหนQวยวัดที่ใช=เป@น มิลลิเมตร (Millimeters) ขนาดงานเอกสารการสอน 

190 x 260 มิลลิเมตร กำหนดจำนวนหน=าเบื้องต=น (สามารถเพิ่ม/ลดจำนวนหน=าได=ภายหลัง) คลิกเลือกแสดง

หน=าคูQ (Facing Pages) แนวตั้ง เลขหน=างานเริ่ม Start # ท่ีหน=า 1 (สามารถกำหนดเลขหน=าที่เริ่มต=นได= เชQน 

งานที่ตQอเนื่องจากหนQวยกQอนหน=า เริ่มที่หน=า 65 เป@นต=น) คลิกเลือก Primary Text Frame จะสร=างกรอบ
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ข=อความในหน=าเอกสาร กำหนดจำนวนคอลัมน? Columns ระยะหQางระหวQางคอลัมน? Column Gutter ต้ัง

ขนาดระยะกรอบข=อความ Margin ด=านบน ด=านลQาง ด=านใน ด=านนอก  
 

 
 

 เลื ่อนหน=าตQาง เพื ่อกำหนดระยะ Bleed and Slug  ระยะ Bleed คือขนาดเผื ่อตัดตก เผื ่อเจียน

สำหรับงานสิ่งพิมพ?ที่ต=องให=พื้นที่งานให=ใหญQกวQาขนาดงานสำเร็จโดยรอบ เผื่อความคลาดเคลื่อนของตำแหนQง

ตัดเจียน สำหรับงานเอกสารการสอนไมQมีภาพปูพื้น ไมQจำเป@นต=องเผื่อตัดตก สQวน Slug คือขนาดเผื่อพื้นที่งาน

ท่ีใช=ใสQเพ่ิมข=อมูลรายละเอียดงานสำหรับโรงพิมพ? สQวนใหญQไมQได=ใช= จากน้ันคลิกสร=าง (Create) 
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แสดงขนาดงานท่ีสร=างข้ึน 
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การออกแบบจัดหนาดวยระบบ Layer 
เพื่อความสะดวกในการออกแบบ และการแก=ไขข=อความ รูปภาพ และองค?ประกอบตQางๆ ในการจัด

หน=าสิ่งพิมพ?อิเล็กทรอนิกส? ควรทำงานด=วยการเลือกกำหนดชั้น Layer คือ แยกชั้นในการวางองค?ประกอบ 

เชQน ชั้นพื้นหลัง (Background) ชั้นข=อความ และชั้นรูปภาพ เป@นต=น หากข=อมูลไหนไมQต=องการแก=ไข หรือ

ปรับเปลี่ยน ก็สามารถทำการล็อคชั้นนั้นไว= และยังสามารถปUด-เปUดชั้นองค?ประกอบ เพื่อดูการแสดงผลของ

ข=อมูลงานได= 

วิธีการกําหนด และใชงาน Layer 
1. เลือกคำส่ัง Layers ท่ีพาเลทด=านขวามือ หรือท่ีเมนู Windows 
 

 
 

 

2. จะปรากฏ Layer 1 ข้ึนมา ดับเบ้ิลคลิกท่ี Layer 1 จะปรากฏหน=าตQาง Layer Options ข้ึนมา  
 

 
 

• เปล่ียนช่ือ (Name) ให=สอดคล=องกับข=อมูลท่ีใสQในการจัดหน=า เชQน Text, Image เป@นต=น  

• เปล่ียนสี (Color) ของ Layer ตามต=องการ  

• Show Layer (เลือกเพื่อให=แสดงข=อมูลใน Layer) สามารถคลิกปUด-เปUดที่รูปตาหน=า Layer 

ได=  

• Show Guides (เลือกเพ่ือให=แสดงเส=นไกด?ใน Layer)  
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• Print Layer (เลือกเพื่อให=สามารถพิมพ?ข=อมูลใน Layer) ถ=าไมQเลือกข=อมูลที่อยูQใน Layer น้ี

จะไมQสามารถพิมพ?ออกมาได= 

3. คลิก OK เพ่ือตอบรับการกำหนดเง่ือนไขตQางๆ ของ Layer 

4. จะปรากฏช่ือ Layer ใหมQ พร=อมสถานะตามเง่ือนไขท่ีเลือก 
 

 
 

การใสขอความ และกําหนดเลขหนาอัตโนมัติในหนาตนแบบ 
เพื่อกำหนดใช=ข=อมูลให=ปรากฏเหมือนกันในทุกหน=า หรือบางหน=า และกำหนดเลขหน=าอัตโนมัติซึ่งจะ

เปล่ียนไปตามหน=างาน ต=องกำหนดในหน=าต=นแบบ (Master Page) 

วิธีการใสQข=อความ และกำหนดเลขหน=าในหน=าต=นแบบ 

1. เลือกคำส่ัง Pages ท่ีพาเลทด=านขวามือ หรือท่ีเมนู Windows 
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2. ดับเบิ้ลคลิกที่สัญลักษณ?หน=าต=นแบบ (A-Master or A-Parent) หน=าซ=าย หรือหน=าขวา หรือ

เลือกทั้ง 2 หน=า จะปรากฏหน=าต=นแบบขึ้นมาเป@นหน=าวQาง หากต=องการใสQข=อความ เพื่อให=

ปรากฏบนหน=างานทุกหน=า สามารถพิมพ?ลงไปในหน=าต=นแบบได=เลย  
 

 
 

3. กำหนดเลขหน=า โดยคลิกเลือกตำแหนQงที่จะใสQเลขหน=าในหน=าต=นแบบ จากนั้นเข=าคำสั่ง Type > 

Insert Special Character > Markers > Current Page Number จะปรากฏต ั วอ ั กษร  A 

ข้ึนมา (A-Master) สามารถเปล่ียนฟ¥อนต? เปล่ียนขนาดได=ตามต=องการ 
 

 
 

4. คลิกเข=าไปดูผลการใสQข=อมูล และเลขหน=า ในหน=างานปกติ 
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การนําเขา และการควบคุมขอมูลประเภทขอความ วัตถุ และรูปภาพ 
การนำเข=าข=อความ และรูปภาพนั้นจะชQวยเสริมให=เนื้อหาภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส?มีความสวยงาม

และสมบูรณ?มากยิ่งขึ้น โดยการนำเข=าข=อความ และรูปภาพนั้น แบQงออกได=เป@น 2 กรณีคือ การนำเข=าข=อความ 

(Text) และการนำเข=ารูปภาพ (Image) 

การนําเขาขอความ 
ในโปรแกรม Adobe InDesign สามารถนำเข=าข=อความได=โดยการพิมพ?ลงบนโปรแกรมได=โดยตรง 

หรือหากมีข=อมูลที่อยูQในรูปแบบเอกสารจากโปรแกรมอื่นๆ (Microsoft Word) ก็สามารถนำเข=าข=อความได=

เชQนกัน แตQควรแปลงเอกสาร หรือจัดการข=อความให=อยูQในรูปของ text (ลบ Styles รูปแบบตัวอักษรเดิมของ

เอกสารออก) แล=วจึงนำเข=าข=อความลงบนโปรแกรม Adobe InDesign เพื่อที่จะจัดรูปแบบตัวอักษรหรือ

รูปแบบ Paragraph ใหมQ 
 

 
 

วิธีการนําเขาขอความ 
1. ในกรณีที่ข=อความมีจำนวนไมQมากนัก และไมQต=องการการเชื่อมโยงในเอกสารเดิมให=ใช=คำส่ัง 

Copy > Paste ลงบนเอกสารใหมQได=โดยตรง 

2. ในกรณีที่ข=อความมีจำนวนมาก และต=องการการเชื่อมโยงในเอกสารเดิมให=ใช=คำสั่ง File > 

Place... 
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การนําเขารูปภาพ 
มาตรฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส? EPUB 3.0 นั้น รองรับการใช=งานรูปภาพที่เป@นสกุลไฟล? .JPG หรือ 

.JPEG ฉะน้ันหากภาพท่ียังไมQเป@นไฟล?ประเภทน้ีควรทำการแปลงไฟล?ภาพให=เป@นในรูปแบบ .JPG กQอน ถึงจะใช=

งานได= เพื่อลดป"ญหาการแสดงผลภาพหรือไฟล?ภาพหายเมื่อแปลงเป@นไฟล? EPUB นอกจากนั้นในการวาง

รูปภาพบนเอกสารนั้น ควรกำหนดพื้นที่สำหรับวางภาพด=วยเครื่องมือ Frame หรือหากต=องการให=รูปภาพน้ัน

ไหลตามข=อความในหนังสือ EPUB ที่เป@นรูปแบบ Reflowable ก็สามารถทำได=เชQนกัน โดยรูปภาพที่จะนำมา

ใสQน้ัน ควรกำหนดขนาดของภาพต้ังแตQต=นทาง เพ่ือลดป"ญหาการถูกบีบอัดรูปภาพจนเสียรายละเอียด 

วิธีการนําเขารูปภาพ 
1. เปUดไฟล?ท่ีต=องการจะใสQเอกสาร หรือสร=างเอกสารใหมQ 

2. เลือกหน=าท่ีต=องการจะใสQภาพ 

3. คลิกท่ีเคร่ืองมือ Frame Tool เพ่ือกำหนดขอบเขตของภาพท่ีจะใสQ 

4. นำเข=าภาพที่ต=องการจะใสQลงในเอกสารโดยเลือกที่ File > Place... จากนั้นเลือกภาพที่ต=องการ

จากน้ันกด Open 

5. เมื ่อภาพถูกวางไว=ในกรอบที ่สร=างไว= สามารถกำหนดปรับเปลี ่ยนภาพให=เข=ากับกรอบได=

หลากหลายวิธี เชQน ให=กรอบขยายเทQาภาพ หรือให=ภาพขยายเทQากรอบ เป@นต=น โดยคลิกที่รูปท่ี

ต=องการปรับเปลี่ยน แล=วเลือกคำสั่ง Object > Fitting หรือคลิกขวา > Fitting แล=วกำหนด

เง่ือนไขการปรับเปล่ียนภาพกับกรอบ 
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การกําหนดคุณลักษณะตัวอักษรดวย Character และ Paragraph Style 
Character Styles ควบคุมรูปแบบอักษร ขนาดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางรูปแบบตัวอักษร เชQน 

ยQอหน=า การวางชิดซ=าย/ชิดขวา/เสมอหน=า/เสมอหลัง เป@นต=น 

วิธีการต้ังคา Character Styles 
ในการตั้งคQานั้น ผู=ใช=งานจะต=องกำหนดรูปแบบของแตQละ Styles โดยเลือกกลุQมข=อความที่ต=องการ

สร=าง Styles หลังจากน้ันให=ต้ังคQา Styles โดยมีวิธีการต้ังคQาดังน้ี 

1. คลิกเลือก Window > Styles > Character Styles หรือเลือก Character Styles ที ่ Panel 

ทางด=านขวา จะปรากฏหน=าตQางดังภาพ 
 

    
 

2. เม่ือปรากฏหน=าตQาง Character Styles แล=วให=สร=าง Styles ใหมQโดยเลือกท่ีรูป +    

3. จะปรากฏ Style “Character Styles 1” ให=ดับเบ้ิลคลิกท่ี Styles เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดดังน้ี 

• เปล่ียน Styles Name ให=สอดคล=องกับเน้ือหาท่ีจะใสQ (ในภาพจะเป@นสQวนของ Header) 
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• เลือกแท็บ Basic Character Format เพ่ือกำหนดแบบอักษร ขนาดตัวอักษร ดังภาพ 

• คลิก OK เป@นอันเสร็จส้ินการต้ังคQา Styles ไว=ใช=งานในการสร=าง EPUB 
 

  
 

ในการกำหนดรูปแบบตัวอักษรในการสร=างหนังสือ ไมQควรใช=รูปแบบฟอนต?ที่หลากหลายจนเกินไป 

(ควรใช=รูปแบบตัวอักษรเพียง 1-2 รูปแบบเทQานั้น) เนื่องจากจะทำให=อQานยาก และอาจจะสQงผลไปยังป"ญหา

การฝ"งฟอนต?ซ่ึงเป@นป"ญหาท่ีพบได=บQอยในการ Export File EPUB 

การกําหนดหัวขอหลัก ดวย Paragraph Style 
1. คลิกเลือกข=อความ ท่ีต=องการกำหนดให=เป@น หัวข=อหลัก 

2. เลือกคำส่ัง Type > Paragraph Styles หรือคลิกปุ̂ม Create New Styles 
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3. จะสร=างช่ือสไตล?ใหมQข้ึนมา ช่ือ Paragraph Style 1 ให=คลิก 2 คร้ัง ไปท่ีช่ือสไตล? 

4. ท่ีรายการ General แก=ช่ือ Style Name: เป@น H1 

5. เลือกแท็บ Basic Character Format เพ่ือกำหนดแบบอักษรขนาดตัวอักษร 

6. ท่ีรายการ Export Tagging ท่ี Tag: เลือกเป@น h1 เพ่ือกำหนดรูปแบบสำหรับการ Export File 

เป@น EPUB 

7. คลิกปุ̂ม: OK 
 

 
 

 
 

สำหรับการต้ังคQา Composer แนะนำให=ต้ังเป@น Adobe World-Ready Single-line Composer เพ่ือ

ลดป"ญหาการ Export ไฟล? EPUB แล=วสระอำไมQปรากฏในเน้ือหาเม่ือเปUดด=วย Reader 
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การสรางสารบัญ (TOC) 
เพื่อความสะดวกในการเข=าถึงแตQละเนื้อหาในแตQละสQวน สารบัญก็มีสQวนสำคัญที่จะทำให=ผู =อQาน

สามารถเข=าถึงเนื้อหาที่ต=องการอQานได=งQายสะดวกรวดเร็ว โดยใน Adobe InDesign นั้นมีคำสั่ง Table of 

Contents เพื่อใช=ในการสร=างสารบัญแบบอัตโนมัติสำหรับบรรจุลงในหนังสือ EPUB โดยโปรแกรมอQานไฟล? 

EPUB สามารถเข=าถึงได= 

การต้ังคาสารบัญสําหรับ EPUB 
1. เลือกเมนู Layout > Table of Contents Style... 

2. คลิกเลือก New จะปรากฏหน=าตQางของ New Table of Contents Style ข้ึนมา 

3. เลือก TOC Style ต้ังช่ือสารบัญไว=สำหรับบรรจุในหนังสือ EPUB เป@น TOC for EPUB 

4. คลิกเลือก Style “Header” ท่ีอยูQในชQองรายการ Other Styles 

5. คลิก OK 
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การใส และแสดงเสียง 
ไฟล?เสียง ต=องใช=รูปแบบ MP3 สามารถกำหนดเงื่อนไขการแสดง/เลQนเสียง สามารถเปUดแสดง/เลQน

เสียง เพ่ือทดสอบกQอนได= 

วิธีการใสเสียง 
1. กำหนดตำแหนQง หรือพื้นที่ ที่ต=องการใสQเสียง สามารถใสQเสียงและใช=รูปไอคอนมาตรฐานได= หรือ

สามารถสร=างรูปอ่ืนๆ แทนได= สร=างเป@นปุ̂ม หรือรูปภาพเพ่ือท่ีจะใช=สำหรับใสQเสียงทับลงไป 

2. เลือกคำส่ัง File > Place จากน้ันเลือกไฟล?เสียงท่ีต=องการ 
 

 
 

3. คลิกวางเสียง ในตำแหนQง หรือพ้ืนท่ีท่ีต=องการ 

4. ถ=าต=องการแสดง/เลQนเสียง ให=คลิกเลือกบริเวณที่วางเสียง การกำหนดเงื่อนไขการแสดง/เลQน

เสียง 

5. คลิกเลือกเสียงท่ีใสQไว= จากน้ันเลือกคำส่ัง Media 

6. ท่ีคำส่ัง Media สามารถกำหนดเง่ือนไขตQางๆ ได=  
 

 
 

Options:  

• Play on Page Load (เลQนเสียง เม่ือเปUดหน=าท่ีใสQเสียงไว=ข้ึนมา) 

• Stop on Page Turn (หยุดเสียง เม่ือออกจากหน=าทีใสQเสียงไว=) 

• Loop (เลQนเสียงวนไปเร่ือยๆ) 

Poster: เลือกภาพหรือไอคอน ท่ีใช=แสดงบนหน=าเอกสาร 
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การใส และแสดงวิดีโอ 
ไฟล?วิดีโอต=องใช=รูปแบบ MP4 สามารถกำหนดเงื่อนไขการแสดง/เลQนวิดีโอ สามารถเปUดแสดง/เลQน

วิดีโอ เพ่ือทดสอบกQอนได= 

1. กำหนดตำแหนQง หรือพ้ืนท่ี ท่ีต=องการวางวิดีโอ 

2. เลือกคำส่ัง File > Place จากน้ันเลือกวิดีโอท่ีต=องการ 

3. คลิกวางวิดีโอ ในตำแหนQง หรือพ้ืนท่ี ท่ีต=องการ 
 

   
 

กำหนดเง่ือนไข และทดสอบแสดง/เลQนวิดีโอ เลือกคำส่ัง Windows > Interactive > Media กำหนด

ภาพโปสเตอร?  

4. คลิกปรับเล่ือนท่ีแถบเล่ือนวิดีโอ เพ่ือเลือกคลิปภาพวิดีโอ ท่ีต=องการกำหนดให=เป@นโปสเตอร? 

5. ท่ีหัวข=อ Poster เลือก From Current Frame จากน้ันคลิกท่ีสัญลักษณ?ด=านหลัง 1 คร้ัง 
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• ทดสอบการแสดง/เลQนวิดีโอ คลิกปุ̂ม Play 

• ต=องการเลQนวิดีโอทันทีเม่ือเปUดหน=าหนังสือ EPUB ท่ีคำส่ัง Options: คลิกเลือก Play on 

Load 

• ต=องการใสQแถบควบคุมท่ีวิดีโอ เลือกรายการแถบควบคุม ท่ีคำส่ัง Controller 

การสรางชุดภาพสไลด 
ชุดภาพสไลด? เป@นการนำชุดภาพ (อาจจะ 4-5 ภาพ) มาวางซ=อนทับกันในตำแหนQงเดียวกันเม่ือ

ต=องการดูภาพท่ีซQอนอยูQช้ันลQางถัดไป สามารถเล่ือนสไลด?เปล่ียนภาพ 

การนําเขาชุดภาพ และการจัดการ 
1. กำหนดตำแหนQง หรือพ้ืนท่ี ท่ีต=องการวางชุดภาพสไลด? 

2. เลือกคำสั่ง File > Place จากนั้นเลือกชุดภาพที่ต=องการ ให=กด Shift เพื่อเลือกหลายภาพพร=อม

กัน 

3. คลิกวางภาพ ในตำแหนQงท่ีต=องการ โดยคลิกวางทีละภาพ 

4. จัดการชุดภาพ ให=วางซ=อนทับในตำแหนQงเดียวกัน เลือกภาพทั้งหมด โดยใช=เม=าส?ลากพื้นที่ครอบ

ภาพท้ังหมด จากน้ันเลือกคำส่ัง Windows > Object & Layout > Align 

5. ที่พาแนล Align: ที ่หัวข=อ Align Object คลิกเลือก Align Horizontal Center (เพื ่อจัดภาพ

ทั้งหมดจัดตรงกันตามแนวนอน) และคลิกเลือก Align Vertical Center (เพื่อจัดให=ภาพทั้งหมด

จัดตรงกันตามแนวต้ัง) 
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กําหนดช้ันของภาพ หรือวัตถุ 
6. คลิกชุดภาพท้ังหมด โดยใช=เม=าส?ลากครอบภาพท้ังหมด 

7. เลือกคำส่ัง Windows > Interactive > Object States คลิกปุ̂ม Convert เพ่ือให=เป@นวัตถุ 

8. ต้ังช่ือของชุดภาพ ท่ี Object Name ช่ือ Slide 1  
 

   
 

สรางลูกศร หรือสัญลักษณสําหรับควบคุมการเล่ือนสไลดภาพ 
9. สร=างลูกศรเลื่อนซ=าย และลูกศรเลื่อนขวา เลือกเครื่องมือ Line Tool ทำการลากเส=นขนาดเล็ก 

วางไว=ด=านหน=า/ด=านหลัง 

10. เลือกคำสั่ง Windows > Stroke กำหนดขนาดลูกศร ที่ Weight กำหนดรูปแบบลูกศร ที่ Type

กำหนดทิศทางลูกศร Start หรือ End กรณี ด=านใดด=านหนึ่งกQอน ให= Copy มาวางอีกด=านหน่ึง 

และทำการ เปล่ียนทิศทางของลูกศรให=ตรงข=ามกัน 
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11. คลิกที่ลูกศรด=านซ=าย เลือกคำสั่ง Windows > Interactive > Buttons and Forms ที่ Type 

เลือกเป@น Button ตั้งชื่อ Left ที่ Event เลือก On Click ที่หัวข=อ Actions: เลือกเครื่องหมาย +

เลือกคำส่ัง Go to Previous State ท่ี Object เลือก Slide 1 

12. คลิกที่ลูกศรด=านขวา เลือกคำสั่ง Windows > Interactive > Buttons and Forms ที่ Type 

เลือกเป@น Button ตั้งชื่อ Right ที่ Event เลือก On Click ที่หัวข=อ Actions: เลือกเครื่องหมาย 

+ เลือกคำส่ัง Go to Next State ท่ี Object เลือก Slide 1 
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13. เลือกคำส่ัง Windows > Interactive > EPUB Interactivity Preview 

14. หน=าตQาง EPUB Interactivity Preview ทดสอบคลิกท่ีลูกศรด=านซ=าย และขวา 
 

   
 

สังเกตุ การเปล่ียนแปลงภาพกรณี ท่ีเปUด EPUB บนโทรศัพท?มือถือ หรือแท็บเล็ต สามารถใช=น้ิวเตะท่ี

ภาพ เพ่ือสไลด?ภาพดูภาพได=โดยไมQต=องคลิกท่ีลูกศร 
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การสราง Animation 
Animation (แอนิเมชัน) หรือภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่สร=างขึ้นโดยการนำภาพน่ิง

หลายๆ ภาพมาฉายตQอเนื ่องกันด=วยความเร็ว สำหรับใน InDesign เป@นการสร=างภาพเคลื ่อนไหวจาก

องค?ประกอบตQางๆ เชQน ข=อความ รูปภาพ ให=เคลื่อนที่ไปในทิศทางตQางๆ สามารถสร=างความเคลื่อนไหวหลาย

องค?ประกอบพร=อมกันได= 

วิธีสราง Animation 
1. กำหนดข=อความ รูปภาพ หรือวาดวัตถุที ่ต=องการให=มีการเคลื่อนไหว คลิกเลือกที่ข=อความ 

รูปภาพ หรือวัตถุ 

2. เลือกคำส่ัง Animation จากพาเลทด=านขวา 

3. เลือกรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวในรายการ Preset จะแสดงตัวอยQางภาพเคลื่อนไหวให=ดู (เป@น

รูปผีเส้ือ) 

4. กำหนดเง่ือนไขตQางๆ เชQน การแสดงภาพเคล่ือนไหวเม่ือเปUดหน=าเอกสารข้ึนมา (On Page Load) 

กำหนดระยะเวลาในการแสดงภาพเคลื่อนไหว (Duration) จำนวนครั้งในการเลQน (Play) และ

ความเร็วในการเลQน (Speed) 
 

                 
 

5. ถ=าต=องการดูการภาพเคลื่อนไหว เพื่อการตรวจสอบความถูกต=องให=คลิกที่สัญลักษณ? Preview : 

EPUB อยูQด=านลQางซ=ายของหน=าพาเลท Animation 

6. คลิกปุ ^ม Play ที ่พาเลท EPUB Interactivity Preview เพื ่อดูภาพเคลื ่อนไหว สามารถปรับ

เง่ือนไข และทดสอบได=ตลอดเวลา 
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การแปลงไฟล PDF 
รูปแบบไฟล?แบบพีดีเอฟ (PDF) ยQอมาจาก Portable Document Format ได=พัฒนาขึ ้นให=เป@น

รูปแบบไฟล?มาตรฐานสำหรับสQงผQานเอกสาร โดยไมQอิงแพลทฟอร?มของระบบคอมพิวเตอร?พัฒนาโดย Adobe 

ต้ังแตQป¢ 1990 โดยไฟล?รูปแบบ PDF มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

• คงคุณลักษณะของไฟล?กราฟUกไว=ได= 

• สามารถฝ"ง (Embed) แบบอักษรไว=ภายในไฟล?ได= 

• มีรูปภาพพร=อมท้ังวิธีการบีบอัดข=อมูล เพ่ือให=ขนาดไฟล?ท่ีได=มีขนาดเล็กลง 

• มีความสามารถด=านการเข=ารหัส เพ่ือป¥องกันการนำไปเปUดโดยมิได=รับอนุญาต 

• สามารถฝ"งไฟล?เสียงและไฟล?วีดีทัศน?ได= 

มีการพัฒนาให=เหมาะสม ในระบบงานด=านตQางๆ ดังน้ี 

• PDF/A เป@นไฟล?สำหรับจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส? สำหรับใช=งานด=านการเมือง รัฐบาล หรือ

ห=องสมุด 

• PDF/X เป@นไฟล?ที่ใช=แลกเปลี่ยนในงานเตรียมพิมพ? สำหรับใช=งานในกลุQมอุตสาหกรรมการพิมพ?

และการออกแบบ 

• PDF/E เป@นไฟล?ท่ีใช=งานทางวิศวกรรม สำหรับใช=งานในกลุQมวิศวกร และสถาปนิก 

PDF/X สําหรับการผลิตส่ิงพิมพ 
รูปแบบไฟล?มาตรฐาน PDF/X เป@นรูปแบบไฟล? PDF ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการผลิตสิ่งพิมพ? โดยมีการ

เพิ่มตัว X ซึ่งหมายถึง eXchange คือการแลกเปลี่ยนไฟล? PDF สำหรับงานเตรียมพิมพ? โดยกำหนดมาตรฐาน
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เฉพาะที่จำเป@นภายในเอกสารรูปแบบไฟล^ PDF/X ให=เหมาะสมสำหรับการนำมาใช=เป@นต=นฉบับทางการพิมพ? 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• สามารถคงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของไฟล?กราฟUกไว=ได= 

• มีการฝ"งแบบอักษร (font) ไว=ภายในไฟล? 

• มีการบีบอัดข=อมูลภาพ 

• มีการฝ"ง ICC Color Profile เพ่ือประโยชน?ด=านการส่ือสารสี 

• มีการบQงบอกขนาดของงานพร=อมท้ังระบุขนาดตัดตก 

• มีขนาดไฟล?เล็กลง เพราะมีเทคนิคในการบีบอัดข=อมูล และการลดความละเอียดของภาพ 

• มีระบบการตรวจสอบไฟล? สำหรับงานเตรียมพิมพ? 

• สามารถทำการปรับเปลี่ยน แก=ไขไฟล? PDF เพื่อความเหมาะสมกับการนำไปใช=ในงานพิมพ?ระบบ

ตQาง ๆ 

• สร=างไฟล? PDF ได=จากโปรแกรมตQาง ๆ ท่ีใช=สำหรับการผลิตส่ือส่ิงพิมพ? 

 

คุณลักษณะและการใช?งาน 
PDF/X-1a 
CMYK 
Workflow 

PDF/X-2 
PDF/X-3 
CMS 
Workflow 

PDF/X-4 
RGB  
Workflow 

แลกเปล่ียนแบบสมบูรณ? ü û ü ü 

มีการฝ"งทุกฟอนต? ü ü ü ü 

การแสดงผลออกต=องกำหนดไว=ในไฟล? ü ü ü ü 

สนับสนุนโหมดสี CMYK  และสี Spot ü ü ü ü 

สนับสนุนโหมด Grayscale ü û ü ü 

สนับสนุนโหมดสี LAB û ü ü ü 

สนับสนุน CMS û ü ü ü 

สนับสนุนโหมดสี  RGB û ü ü ü 

สนับสนุน Transparency û û û ü 

สนับสนุนการกำหนดรหัสผQาน และมี
การจำกัดในเร่ืองของการพิมพ? และ
การเปล่ียนแปลง 

û û û ü 

 

PDF/X-1a (ISO 15930-1:2001) 
• จะต=องมีการฝ"งฟอนต?ทุกฟอนต? 

• ไมQสามารถใช=งานในระบบ OPI และการเข=ารหัส (Security) 

• รองรับไฟล?แบบ TIFF/IT และรองรับ TIFF 6.0 ท้ังระบบสีแบบ CMYK และ Grayscale 
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• รองรับไฟล? EPS แบบ Raster 

• รองรับระบบสีแบบ CMYK , GRAYSCALE  และ SPOT COLOR 

• สามารถเลือกกำหนดคุณลักษณะการบีบอัดได= 

- PDF บีบอัดแบบ Flat หรือ JPEG 

- EPS ไมQให=มีการบีบอัดแบบ LZW 

- TIFF บีบอัดแบบ JPEG หรือ CCITT G3&G4 

• รองรับการทำงาน Trapping 

• ต=องมีการระบุขอบเขตของไฟล? เชQน Media box, Bleed box, Trim box และ Crop box 

PDF/X-2 (ISO 15930-5: 2003) 
• รายละเอียดสQวนใหญQมีตามมาตรฐาน PDF/X1-a 

• ไมQสามารถใช=งานในระบบ OPI และการเข=ารหัส (Security) 

• รองรับระบบสีแบบ CMYK , RGB หรือ LAB โดยต=องฝ"งโปรไฟล?ท่ีต=องการไว=ด=วย 

• เป@นไฟล?ท่ีต=องรับรู=สภาพของผู=สQง/ผู=รับ 

PDF/X-3 (ISO 15930-3: 2002) 
• รายละเอียดสQวนใหญQมีตามมาตรฐาน PDF/X1-a 

• รองรับระบบการจัดการสี 

• รองรับสีแบบ CMYK , RGB หรือ LAB โดยต=องฝ"ง Color Profile ท่ีต=องการไว=ด=วย 

PDF/X-4 (ISO 15930-7: 2007) 
• รายละเอียดสQวนใหญQมีตามมาตรฐาน PDF/X1-a 

• รองรับระบบการจัดการสี (CMS) 

• รองรับข=อมูลสีแบบ CMYK , GRAYSCALE , RGB , Spot Color  และ LAB 

• มีการขยายคุณสมบัติเพ่ิมเติมจาก PDF/X-3 

• รองรับข=อมูลสี ICC-profile 

• รองรับโมเดล PDF Transparency ท้ังหมด (ไมQต=อง Flatten Transparency) 

• รองรับ Layer  และ  PDF Layer 

• รองรับฟอนต? OpenType 

• รองรับข=อมูล JPEG2000 

• รองรับภาพ 16-bit 
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การตรวจสอบไฟลงาน PDF/X 
คุณภาพไฟล?งาน PDF/X ตามมาตรฐาน ISO 15930 จะมีข=อกำหนดเกี่ยวกับรุQนของไฟล? PDF การฝ"ง

ฟอนต? ระบบสี ข=อมูลการพิมพ? ความละเอียดของภาพ การบีบอัดข=อมูล การ Overprint ของวัตถุ การกำหนด 

Trapping และโพรไฟล?สี ICC 

Preflight คือ เครื่องมือชQวยในการวิเคราะห?และตรวจสอบ ป"ญหาจากการสร=างไฟล? PDF/X รวมถึง

การแก=ไขข=อผิดพลาดในไฟล?งานที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อนำไปใช=พิมพ? คำสั่ง Preflight จะใช=งานในชุดโปรแกรม 

Adobe Creative Cloud และโปรแกรมเสริม เชQน Adobe Acrobat หรือโปรแกรมที ่พัฒนามาสำหรับ

ตรวจสอบไฟล?งานพิมพ?โดยเฉพาะ เชQน โปรแกรม Enfocus Pitstop โปรแกรม Markzware FlightCheck 
 

 

 
 

 

 

การตรวจสอบไฟลงาน PDF/X กอนส่ังพิมพ 
• ขนาดหน=าสิ่งพิมพ? ขนาดสิ่งพิมพ?สำเร็จที่เป@นขนาดตัดเจียน (Trim Box) ขนาดพื้นที่เผื่อตัดเจียน 

(Bleed Box) และขนาดกระดาษ (Media Box) 

• แบบตัวอักษร หรือฟอนต? ที่กำหนดไว=ในไฟล?งาน วQามีการฝ"ง (Embed) ชนิดของฟอนต? และ

รูปแบบฟอนต?ไว=ด=วยหรือไมQ ซ่ึงชนิดของฟอนต?อาจเป@น True Type หรือ Open Type 

• รูปภาพ ตรวจสอบการเชื่อมโยง (Link) ถูกต=อง ชนิดของรูปภาพ โหมดสี และความละเอียดของ

ภาพ 
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• การกำหนด Overprint ตรวจสอบลำดับการวางวัตถุในแตQละชQองสี โดย Overprint หมายถึงสีของ

วัตถุท่ีพิมพ?อยูQบนสีพ้ืนหลัง ผลลัพธ?ของสีท่ีได=เป@นการผสมสีท่ีพิมพ?ด=านบนกับสีท่ีพิมพ?พ้ืนหลัง 

• ข=อกำหนดสำหรับการพิมพ? (Print Setting) ตรวจสอบความละเอียดของการพิมพ? เม็ดสกรีนที่ใช= 

และมุมสกรีนในการพิมพ? รวมถึงการแก=ป"ญหางานพิมพ?ท่ีมีการกำหนด Transparency  

• การกำหนดสี ตรวจสอบโหมดสีในขอบเขตสีที่มีการใช=ในหน=าสิ่งพิมพ?จากสQวนของการแยกสี วQา

เป@นระบบสี RGB หรือ CMYK หรือเป@นสี Spot บางครั้งอาจมีการกำหนดคQาสีในไฟล?งานพิมพ?

ผิดพลาด หรือการแปลงคQาสีโดยใช=โพรไฟล?สี (ICC Profiles) ไมQถูกต=อง 

การแปลงไฟล PDF สําหรับงานพิมพ 
 เลือกคำส่ัง Export จากเมนู File หรือกด Command + E เลือกรูปแบบเป@น Adobe PDF (Print) 
 

   
 

 กำหนดคQาใน Export Adobe PDF ดังน้ี 

 Adobe PDF Preset: [High Quality Print] (modified) 

 Standard: PDF/X-4:2010  

Compatibility: Acrobat 7 (PDF 1.6) 
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 Compression กำหนดการบีบอัดข=อมูลภาพ เพ่ือให=ได=งานท่ีมีคุณภาพเหมาะกับงานพิมพ? ในขนาด

ไฟล?งานท่ีเล็ก 
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การแปลงไฟล PDF สําหรับงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 
 เลือกคำส่ัง Export จากเมนู File เลือกรูปแบบเป@น Adobe PDF (Interactive) 

 กำหนดคQาใน Export to Interactive PDF ดังน้ี 

• Page: All Pages 

• Export As: Page 

• View: Default 

• Layout: Default 

• Page Transitions: From Document 

• Options Forms and Media: Include All 
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• Image Compression: JPEG (Lossy) 

• JPEG Quality: Medium 

• Resolution (ppi): 72 (Mac) หรือ 96 (PC) 
 

 

 

การแปลงไฟล EPUB 3 แบบ Fix Layout 
การ Export ไฟล? EPUB 3 ทำแปลงจากข=อมูลที่จัดหน=าจากโปรแกรม InDesign ไปเป@นไฟล? EPUB 

3.0 แบบ Fix Layout 

1. เลือกคำส่ัง File > Export 

2. เลือก EPUB (Fix Layout) เลือกตำแหนQงจัดเก็บให=เก็บไว=ท่ีโฟร?เดอร?ท่ีต=องการ 
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3. จากน้ันกดปุ̂ม Save เพ่ือทำการบันทึกเป@นไฟล? EPUB 

4. กำหนดเง่ือนไขการแปลงไฟล?  

รายการ General:  

ท่ี Export Range เลือก All Pages  

ท่ี Cover เลือก Rasterize First Page (เพ่ือกำหนดให=หน=าแรกถูกเปล่ียนเป@นภาพ)  

ท่ี Navigation TOC เลือกสารบัญท่ีได=สร=างไว=สำหรับ EPUB 
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5. รายการ Conversion Settings: ที่ Format เลือก JPEG ที่ Resolution เลือก 72 ppi หัวข=อ 

JPEG Options ท่ี Format Method เลือก Progressive ท่ี Image Quality เลือก High 

6. รายการ Metadata ให=กำหนด ดังน้ี Title ใสQชื ่อเรื ่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส? Creator ใสQช่ือ

ผู=สร=าง เชQน ประสิทธิ์ คลQองงูเหลือม Date ใสQวันที่ เชQน 20 สิงหาคม 2560 Publisher ใสQช่ือ 

มหาวิทยาลัย... หรือกลุQม... 

7. จากน้ันคลิกปุ̂ม OK เพ่ือส่ังให=แปลงไฟล? EPUB 
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