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"Ncesoft Flip Book Maker" เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์โดยสามารถนํา
ไฟล์เอกสารแบบ PDF ที่มีอยู่มาแปลงเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่พลิกไป-มาได้ ใช้งานง่ายและไม่จําเป็น 
ต้องมีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์มากนัก จึงนับว่าเป็นทางเลือกหน่ึงของผู้ที่ต้องการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ในรูปแบบใหม ่ให้มคีวามน่าสนใจมากย่ิงขึน้ 
 
เริ่มต้นใช้งาน 
 คลิ้กที่ Start > Program > Ncesoft > Ncesoft Flip Book Maker 

 

 
 
หน้าจอโปรแกรม 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  

1. เมนูหลกั คอื  Setting ใช้ในการต้ังค่าต่างๆ ของโปรแกรม , File ใช้ในการสร้างไฟล์ใหม่ เปิดไฟล์ หรือ 
บันทึกไฟล์ ที่ได้จัดทํา และ Help ซึ่งจะแสดงวิธีการใช้งาน และรุ่นของโปรแกรม 

2. ส่วนทีแ่สดงขั้นตอนการทํางาน ประกอบด้วย 1.Add File 2. Style 3. Publish 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการนํารูปภาพ ไฟล์เอกสาร หรือ เสียงดนตรี มาจัดทําเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

ประกอบด้วย Add Photo , Edit Photo , Delete Photo และ Add music 
4. พ้ืนที่ในการทํางาน ที่จะแสดงรูปภาพ หรือ เอกสารต่างๆ ที่เลือกมาเพื่อประกอบเป็นหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์
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การสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนกิส์จากไฟลร์ูปภาพ 
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกรูปภาพที่ต้องการรวมไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการทํางาน 
ขั้นตอนที่ 2 : คลิ้กปุ่ม Add Photo  

 
 
ขั้นตอนที่ 3 : เลือกรูปภาพที่ต้องการ โดยสามารถเลือกคร้ังละหลายๆไฟล์ได้ โดยการกดปุ่มCtrlแล้วคลิ้กเลือกไฟล ์
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ขั้นตอนที่ 4 : โปรแกรมจะแสดงรูปภาพที่เลือก ซึ่งสามารถจัดการรูปภาพได้ ดังน้ี 

- จัดเรียงลําดับของภาพ โดยการคลิ้กซ้ายคา้งไว้ที่ภาพ แล้วลากเพ่ือเรียงลําดับตามที่ต้องการ 
- เพ่ิมภาพ โดยคลิ้กที่ปุ่ม Add Photo และเลือกภาพเพ่ิมเติม 
- ลบภาพ โดยคลิ้กที่ภาพที่ต้องการลบแล้วคลิ้กปุ่ม Delete Photo  

 

ขั้นตอนที่ 5 : หากต้องการใส่เสียงดนตรีเพ่ือให้มีเสียงเพลง เมื่อเปิดอ่านหนังสือ ให้คลิก้ที่ปุ่ม Add Music จากน้ัน
เลือกเพลงที่ต้องการ (ไฟล์ .mp3) แล้วคลิก้ OK 
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ขั้นตอนที่ 6 : คลิ้กที่ปุ่ม 2.Style เพ่ือเลือกรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิก้ที่ tab Style เพ่ือเลือก
รูปแบบหนังสือ และเลือก tab Effect เพ่ือตกแต่งหนังสือเพ่ิมเติมด้วยเอฟเฟคต์สวยๆ  

 

สามารถคลิ้กทีปุ่่ม Customize เพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบทีต้่องการได้ ดังน้ี 

- Background Color : สีพ้ืนหลัง เลือกแถบสี หรือ วงล้อสี แล้วคลิ้กเลือกสีที่ต้องการ 
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- Background File : ภาพพ้ืนหลัง คลิ้กเคร่ืองหมายถูกหน้าคําว่า Background File เพ่ือให้แสดง 
ภาพพ้ืนหลัง (หากภาพที่เลือกมีขนาดใหญจ่ะไม่แสดงสีพ้ืนหลัง หรือ Background Color) และสามารถเลือก
รูปภาพที่ต้องการให้เป็นพ้ืนหลังได้ โดยคลิ้กปุ่มเลือกไฟล์ (สัญลักษณ์เป็นรูป ...) แล้วเลอืกไฟล์ที่ต้องการ 
 

 
 

- Control Button : ปุ่มทีใ่ช้ในการควบคุมการแสดงผล 
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- Navigation Bar : แถบแสดงช่ือเรื่อง/เลขหน้า สามารถปรับแต่งได้ ดังรูป 
 

 

- Book Page : ปรับสีพ้ืนหลังหรือรูปพ้ืนหลังของหน้าปก/หน้าหนังสือ โดยปรับในส่วนของ  
Cover และ Page  
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สําหรับส่วนของ Use content page ใช้ในการแสดงหน้าสารบัญ หากคลิ้กเคร่ืองหมายถูก โปรแกรม 
จะสร้างหน้าสารบัญรูปภาพให้เองโดยอัตโนมัติ ดังรูป 
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ขั้นตอนที่ 7 : คลิ้กที่ปุ่ม 3.Publish เพ่ือบันทึกไฟล์ที่จัดทําไว้ในรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งมีให้เลือก 5 รปูแบบ คือ 
SWF , EXE , HTML , EMAIL และ Screen Server โดยสามารถกดปุ่ม Play เพ่ือดูไฟล์ที่จัดทําก่อนส่งออกไฟล์ได้ 
 

 

ตัวอย่างการเลือกส่งออกไฟล์เป็น Html ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะส่งออก และต้ังช่ือไฟล์ ในช่อง 

FileName โดยต้ังช่ือเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน 
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ขั้นตอนที่ 8 : ปรับขนาดและความละเอียดของหนังสืออิเล็กทรอนิกสท์ีจ่ัดทําขึ้น โดยคลิ้กที่เมนู Setting จากน้ัน 

ปรับขนาดตามที่ต้องการ ดังน้ี 

- Output Options 

 Width/Height กําหนดความกว้าง ความสูงของหนังสือ 

 Photo Quality กําหนดคุณภาพของรูปภาพที่แสดง  

- Play Options กําหนดการเปิดหน้าหนังสือ โดยสามารถเลือกให้เปิดหน้าหนังสือเองอัตโนมัติ  

(Auto Play) หรือ ต้องคล้ิกเพ่ือเปิดหน้าหนังสือ (Manually Play)  

- Loop Options กําหนดการเปิดหน้าหนังสือ ว่าเมื่อจบเล่มแล้ว ให้วนมาหน้าแรกหรือไม่ 
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การนําเขา้ข้อมูลจากเอกสารประเภท PDF เพื่อสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
ขั้นตอนที่ 1 : คลิ้กปุ่ม Add Photo แล้วเลอืกไฟล์ PDF ที่ต้องการ 

 

ขั้นตอนที่ 2 : โปรแกรมจะแสดงเอกสารทุกหน้าในไฟล์ทีท่ําการเลือกไว้ ผู้ใช้งานสามารถจัดเรียง เพ่ิม/ลบหน้า 
และปรับรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ตาม ขั้นตอนที่ 4-7 ในหัวข้อ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก
ไฟล์รูปภาพ 
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เมนูอ่ืนๆ ในโปรแกรม 
เมนู File : ใช้ในการสร้าง/เปิด/บันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไฟลท์ี่บันทึกได้จากโปรแกรม คือ ไฟล์ที่มี

นามสกุล .fbm (Flip Book Maker Projects)   

 

เมนู Help : แนะนําการใช้งานโปรแกรม และแสดงเวอร์ช่ันของโปรแกรม 
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ตัวอย่างหนงัสอือิเล็กทรอนิกส์
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การสร้างเว็บเพจ 
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รู้จักกับ Dreamweaver 
Dreamweaver ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือสําหรับสร้างเว็บเพจ และ ดูแลเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูง  

ซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับเขียนภาษา HTML โดยเฉพาะ พร้อมทั้งสามารถแทรก Java Scripts และ ลกูเล่นต่างๆได้
มากมาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องรู้หลักภาษา HTML มากนักซึ่งช่วยประหยัดเวลา และ ทํางานได้สะดวกย่ิงขึ้น 
 
ความสามารถของ Dreamweaver   

1.  สนับสนุนการทํางานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) คือ ผู้ใช้งานออกแบบ
หน้าเว็บไซต์ และโปรแกรมจะเขียนโค้ดโปรแกรมให้เองโดยอัตโนมัติ  

2.  มีเครื่องมือในการช่วยสร้างเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุ่นสูง   
3.  สนับสนุนภาษาสคริปต์ต่างๆ  ทั้งฝ่ัง Client  และ Server  เช่น Java, ASP, PHP, CGI, VBScript   
4.  มีเครื่องมือในการ Upload  หน้าเว็บเพจไปที่เครื่อง Server  เพ่ือทําการเผยแพร่งานที่สร้างใน 

อินเทอร์เน็ต โดยการส่งผ่าน FTP หรือ โดยการใช้โปรแกรม FTP ภายนอกช่วย เช่น WS FTP   
5.  รองรับมลัติมีเดีย เช่น การใส่เสียง, การแทรกไฟล์วิดีโอ 

 
เริ่มต้นใช้งาน 
 คลิ้กที่ Start > Program > Adobe Dreamweaver CS3 

 
หน้าจอโปรแกรม 

• แถบคําสั่ง (Menu Bar) เป็นแถบที่ใช้เก็บคําสั่งทั้งหมดของโปรแกรม 
• แถบคําเคร่ืองมือ (Toolbar)  รวบรวมปุ่มคําสั่งที่ใช้งานบ่อย 
• แถบวัตถุ (Object Palette) เป็นกลุ่มเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมวัตถุบนช้ินงาน เอกสารเว็บ เช่น 

เส้นกราฟิก (Horizontal Rule), ตาราง, รูปภาพ, เลเยอร์ (Layer)   
• แถบแสดงสถานะ (Status Bar)    
• แถบควบคุมการทํางาน (Properties Palette) เป็นรายการที่ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการเลือกข้อมูล 

เช่น หากมีการเลือกที่จะพิมพ์หรือแก้ไขเน้ือหา รายการก็จะเป็น ส่วนทํางานที่เก่ียวกับอักษร, การจัดพารากราฟ ถ้
าเลือกที่รูปภาพ รายการในแถบนี้ก็จะเป็นคําสั่งต่างๆ ที่เก่ียวกับ การควบคุมเรื่องรูปภาพ 

• ส่วนของ Panel Group  เป็นกลุ่มของแถบเคร่ืองมือที่สามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้ง่าย
ในการสร้าง Application บนอินเทอร์เน็ต  เช่น การแทรก Code ของ JavaScript และ VBScript  ลงในเว็บเพจ
ได้อย่างง่ายๆ โดยสามารถเรียกใช้งานได้จาก Panel Group 
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หน้าจอแสดงผล (Document Windows)  
หน้าต่างการทํางานของ Dreamweaver  สามารถเลือกหน้าต่างการทํางานได้ 3 รูปแบบ  โดยการคลิ้ก

ไอคอนที่อยู่ในแถบเคร่ืองมือ  Toolbar ดังน้ี 
- Show Code View  เป็นหน้าต่างที่ให้แสดงเฉพาะโค้ด HTML ของหน้าเว็บเพจที่กําลังทํางาน 
- Show Code and Design View เป็นหน้าต่างที่แสดงโค้ด HTML และหน้าเว็บที่กําลังทํางาน 
- Show Design View  แสดงหน้าเว็บเพจไม่แสดงโค้ด HTML 
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การกําหนดรายละเอียดของหน้าเว็บเพจ 
ก่อนเร่ิมจัดทําหน้าเว็บเพจ ควรกําหนดรายละเอียดของหน้าเว็บ ดังน้ี 
1. เลือกเมนู  Modify > Page Properties 
2. ปรับเปลี่ยนค่าตามที่ต้องการ 

 
 
การสร้างตาราง (Table) 

การใช้ตารางเหมาะสําหรับการนําเสนอข้อมูลจํานวนมาก  เพ่ือความสะดวกในการจัดการข้อมูล 
และความเป็นสัดส่วน  ควรจัดระบบการนําเสนอข้อมูลของหน้าเว็บเพจโดยการใช้ตารางเป็นตัวจัดการในการจัด 

วางข้อมูลในแต่ละหน้าเว็บเพจ ขั้นตอนการสร้างตารางสามารถทําได้โดยเลือก   ที่แทบ็  Object  และ
กําหนดค่าต่าง ๆ ของ ตาราง แล้วคลิ้กปุ่ม OK  

- Rows : จํานวนแถวที่ต้องการ  - Column : จาํนวนคอลัมน์ที่ต้องการ 
- Width : ความกว้างของตาราง  - Border : ความหนาของขอบตาราง 
- Cell Padding : ระยะระหว่างข้อความกับขอบตารางCell 
- Cell Spacing : ระยะระหว่างแต่ละเซลล์ในตาราง 
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หากต้องการปรับค่าตารางเพ่ิมเติมให้คลิ้กเลอืกตาราง แล้วปรับที่แถบ Properties  

 
 

การแทรกแถวและคอลัมน์ 
1. นําเคอร์เซอร์ไปวางยังตําแหน่งที่ต้องการจะแทรกแถว 
2. Click Mouse ปุ่มขวาจะปรากฎเมนูย่อย ให้เลือก Table > Insert  Rows or Columns..    
3. จะมี Dialog Box ให้กําหนดรูปแบบของการแทรกตารางว่า จะเลือกแทรก Rows หรือ Column    
4. กําหนดการแทรก Rows ให้แทรกก่อน (Above the Selection)หรือหลัง(Before the Selection) ได้    
5.  ในกรณีที่ต้องแทรก Column จะมีให้แทกก่อน (Before current Column) หรือหลัง (After 

current Column) 
 

สีพ้ืนหลัง สีเส้นขอบ

ความหนาเส้นขอบ

ภาพพ้ืนหลัง
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การปรับรูปแบบของเซลล์ (Cell) 
 
เมื่อคลิ้กทีแ่ต่ละช่องของตาราง หรือ ที่เรียกว่าเซลล์ (Cell) จะสามารถปรบัค่าของแต่ละช่องได้ที่แถบ Properties  
 

 
 
 
 
การแทรกรูปภาพ 

คลิ้ก  ที่แท็บ Object และเลือกรูปภาพที่ต้องการ จากน้ัน คลิ้ก OK เพ่ือแทรกรูปภาพ 

 
 

*ควรบันทึกรูปภาพที่จะใช้ในการจัดทําเว็บไซต์ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับข้อมูลที่จัดทําเว็บไซต์ ก่อนแทรกรูปภาพ* 
  

จัดรูปแบบตัวอักษร 

ใส่สีพ้ืนหลังและภาพพื้นหลัง ความกว้าง/สูงของเซลล์ 
รวม/แยกเซลล์ 

จัดตําแหน่งตัวอักษรในเซลล์ 
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การพิมพ์ข้อความและการกําหนดตัวอักษร 
การพิมพ์ข้อความในเว็บเพจจะคล้ายกับการพิมพ์เอกสารใน Word โดยเราสามารถจัดรูปแบบข้อความให้ 

สวยงามได้ด้วย โดยอาจใช้ตัวอักษรกราฟิกที่สีตัวอักษรตัดกับสีพ้ืนฉากหลงั  เพ่ือให้สามารถอ่านได้ง่าย  และเรา 
สามารถจัดรูปแบบและขนาดตัวอักษรได้โดยให้เลือกข้อความท่ีต้องการปรับแต่ง  และแก้ไขค่าต่าง ๆ ได้ที่ 
หน้าต่าง Properties  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- Format เป็นรูปแบบตัวอักษรสําเร็จที่เรานาํมากําหนดให้กับข้อความได้ 
- Font รูปแบบตัวอักษร 
- Size  ขนาดของตัวอักษร   
- Color  กําหนดสีให้ตัวอักษร 

 
การเชื่อมโยง (Link)  

การเช่ือมโยงบนเว็บเพจมีด้วยกันหลายรูปแบบ ดังน้ี 
1. การเช่ือมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน 
2. การเช่ือมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกัน มีขั้นตอนดังน้ี 

2.1 ทําแถบสีคลุมข้อความท่ีใช้เป็นจุดลิงค์   
2.2 สังเกตที่แถบ Properties จะเห็นรายการ Link พิมพ์ช่ือไฟล์ที่ต้องการให้ลิงค์  

ช่ือไฟล์อาจจะเป็นไฟล์ .html หรือ ไฟล์ใดๆ ก็ได้โดยจะต้องระบุ "นามสกุล" ของไฟล์ด้วยเสมอ สามารถใช้ 
ปุ่มสัญลักษณ์รูปแฟ้มสีเหลือง เลือกไฟล์ได้เมื่อกําหนดช่ือไฟล์ที่ต้องการลิงค์จากรายการ Link เรียบร้อยแล้ว  
ให้นําเมาส์มาคลิกในพ้ืนที่ทํางาน เพ่ือยืนยันการกําหนดลิงค์   

3. การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน ให้ใส่ URL ของเว็บไซต์ เช่น http://www.doae.go.th ในช่อง Link 
4. การเช่ือมโยงไปยัง e-Mail พิมพ์คําบังคับในการทําจุดลงิค์เพ่ือส่งเมล์คือ mailto: แล้วตามด้วย E-Mail 

Address ในช่อง Link 
 
การยกเลิกลิงค์ 

1.  ให้คลิกเมาส์ณ จุดลิงค์เดิม   
2.  ลบรายช่ือไฟล์ออกจากรายการ Link  

 

*** คู่มือการจดัทําเว็บเพจปรับปรุงจาก
http://aster.spu.ac.th/file/user/66/66/upload/doc_train/dreamweverCS3.pdf  
 


