
ProShow Gold     เปนซอฟตแวร สําหรับสรางแผน VCD จากรูปภาพ 
ตาง ๆ ที่สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว เหมาะกับงานทีต่องการสรางอัลบั้มภาพเปนVCD
สําหรับการนําเสนอผลงานตาง ๆ หรือเก็บไวดูเลน โดยนาํไฟลรูปภาพที่ถายเก็บสะสมไว มาแปลง
ใหอยูในรูปของแผน VCD โดยใชซอฟตแวรตวันี ้และสามารถนําไปเปดเลนกับเครื่องฉาย 
VCD ทั่วไป หรือจะเลนกับเครื่องคอมพิวเตอรกไ็ด โดยใช Windows Media 
Player เปนตัวเปดเลน อีกทั้งยังสามารถใสเสียงเพลงประกอบหรอืเสียงบรรยายไดอีกดวย 
โดยทั่วไป ซอฟตแวรสําหรบัการทําแผน VCD จากรปูภาพมีหลายตัว แตเหตุผลที่ใชตัวนีเ้ปน
เพราะขอดีของซอฟตแวรตวันี้ คือ การใชเวลาทําการแปลงไฟลที่รวดเร็วมาก ซอฟตแวรตวัอ่ืนอาจ
ใชเวลาแปลงไฟลหลายชั่วโมง แต ProShow Gold ใชเวลาแปลงไมถึงชั่วโมงก็เสร็จแลว 
ภาพที่ไดก็จดัอยูในคณุภาพดี แตทั้งนีก้็ตองขึ้นอยูกับคณุภาพของภาพที่เรานํามาใชดวยคร 
 
ขั้นตอนการใชโปรแกรม ProShow Gold 
1. ติดตั้งโปรแกรม ซ่ึงมีขั้นตอนการติดตั้งเหมือนโปรแกรมอื่น ๆ โดยทัว่ไปไมยุงยาก ซับซอน
อะไรมากนกั ใหกดปุม Next ไปเรื่อย ๆ จนเสร็จ ดังภาพ 

 

หลังจากที่ติดตั้งและกด Next ไปเรื่อย ๆ จนจบก็เสรจ็สิ้นขั้นตอนการติดตั้ง จะเกดิรูปไอคอนที่
หนา Desktop ดังภาพ 

 

2. คลิกที่รูปไอคอน ของโปรแกรมเพื่อเปดใชโปรแกรมได ดังภาพ 
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การเตรียมขอมูลของภาพ-เพลง และเครื่อง CD-R Writer มีดังนี ้
1. ภาพทีใ่ช ถาเปนภาพจากกลองดิจิตอล จะสะดวกมาก ถาเปนภาพถายก็ตอง Scan ใหอยูใน
รูปของไฟลภาพ จะเปนนามสกุล .jpg .gif ก็ได และสรางหอง (Folder) เกบ็ภาพ ไวใน
ไดรฟที่จะทํางาน  
2. ไฟลของเพลงที่จะนํามาใสประกอบ จะเปนนามสกุล .wav หรือ จะใชเพลงแบบ mp3 
ทั่วไปกไ็ด   
3. เพื่อความสะดวกในการแปลงไฟล เครื่องที่ทานใชทํางาน ควรมี CD-R Writer อยูดวย
เมื่อทํางานเสร็จแลวจะไดเขยีนงานลงแผนเปน VCD ไดเลย 
 
การนําภาพเขาโปรแกรม 
1. เลือก Folder ที่เก็บภาพและคลิกเปดใหเห็นภาพทั้งหมดที่จะจดัทํา VCD ดังภาพ  
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2. เมื่อเปดหองเก็บภาพ จะเหน็ภาพทั้งหมดทางดานมุมลางดานซายของโปรแกรม ดังภาพ 

 
 
 
3. ใหคลิกเลือกภาพที่ตองการจะทํา VCD หรือจะคลิกเลือกภาพทั้งหมด โดยคลิกที่ภาพแรก 
และเลือนลูกศรลงมาที่ภาพสุดทาย ดังภาพ 

 
4. เมื่อเล่ือนลูกศรลงมาจนสุด จะเหน็ภาพสุดทาย ใหกดปุม Shift และคลิกเลือกภาพสุดทายดัง
ภาพ 
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5. หลังจากนัน้ ใหคลิกเมาสคางที่ภาพสุดทายแลวลากมาวางที่สไลดทางดานขวามอืในเฟรมที่ 1 
สไลดจะเรียงจากภาพที่ 1 จนถึงภาพสุดทาย ดังภาพ 

 

 
 
6. การนําภาพมาวางในสไลดอีกวิธีหนึ่ง คือ เลือกภาพทั้งหมด โดยคลิกขวามที่รูปภาพ แลวเลือก 
Select All และเลือก Add to Show ภาพทัง้หมดกจ็ะ 
    ไปเรียงในสไลด ดังภาพ 

 
7. หลังจากนัน้ ใหคลิกเลือนแถบดานลางไปทางซายมือ จะเห็นสไลดที่ 1 ดังภาพ 
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8. เราสามารถจัดเรียงภาพกอน-หลังไดตามตองการ เชน ตองการนําสไลดเฟรมที่ 2 ไปวางไวใน
เฟรมที่ 1 ใหคลิกเมาสเลือกที่สไลดนั้นใหเกิดแถบสีน้ําเงิน 
    กอนแลวคลิกเมาสคางที่รูปมุมบนดานซายของสไลดที่ 2 แลวเล่ือนไปวางที่ขอบสไลด
ดานซายในเฟรมที่ 1 เมื่อเกดิแถบสีเขม ใหปลอยเมาสสไลดที่ 2  
    ก็จะไปอยูในเฟรมที่ 1 ตามตองการ ดังภาพ 
 

 
 
 
9. สไลดที่ 2 จะเลื่อนมาอยู สไลดที่ 1 ดังภาพ 

 
 
10. ถาตองการนําสไลดที ่2 เล่ือนมาอยูในสไลดที่ 1 อยางเดิม กค็ลิกเลือกที่สไลดที่ 2 แลวทํา
ตามขั้นตอน ในขอ 7 
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11. เมื่อตองการเพิ่มสไลดเพื่อเขียนคําอธิบายกอนสไลดที่ 1 ใหคลิกเลือกที่สไลดที่ 1 ดังภาพ 

 
 
12. ไปที่แถบเมนู เลือกเมนู Slide และเลือก Insert Blank Slide ดังภาพ 

 
 
13. จะได Blank Image ในสไลดเฟรมที่ 1 ดังภาพ
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14. ใหนําภาพวิวสวย ๆ ในหองเก็บภาพมาวางไวในสไลดที่ 2 และ3 ดังภาพ 

 
 
 
การใสสีเบคกราวด (Background) 

1. ใหดับเบิ้ลคลิกเลือกที่สไลดเฟรมที่ 1 จะเกิดหนาจอดังภาพ 
 

 
 
 
2. .ใหคลิกเลือกเมนู Background ทางดานซายมือ 
 

 
 

 



 8

3. คลิกเลือกใหเกิดเครื่องหมายถูกในชอง Enable เพื่อที่เปลี่ยนแปลง Background 
ได ดังภาพ 
 

 
 
 
4. ถาตองการให Background เปนสีอะไร ใหเลือกโทนสี ในวงนอกกอน แลวเลือกความ
เขม -จาง โดยคลิกเลือกสีที่ตองการ ในรูปสามเหลี่ยมตรงกลางในวงสี จะไดดังภาพ 
    

 
 
5. แลวกดปุม Ok จะไดดังภาพ 
 

 
 
6. สี Background ที่เลือกจะปรากฏในสไลดที่ 1 
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การใสตัวหนงัสือในสไลด 
1. ใหดับเบิ้ลคลิกที่สไลดที่ 1 แลวกดเลือก Caption จะปรากฏหนาจอดังภาพ 
 

 
 
2. การพิมพตัวหนังสือ ใหพิมพในชอง Text ตัวหนังสือที่พิมพจะปรากฏบนเฟรมสไลดดังภาพ 
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3. ถาจะพิมพตวัหนังสือบรรทัดที่ 2 ใหคลิกปุม Add แลวพิมพในชอง Text ดังภาพ 
 

 

 
 

4. ตัวหนังสือสามารถเลือกแบบตวัอักษร (Font ) ขนาด (Size) สไตล (Style) เลือกสี
ตัวอักษร(Color) และเลือกแบบการเขาออกของตัวหนังสือ 
    (Motion and Effect) ได จากเครื่องมอืในจอนี้ ดังภาพ 
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5. ใหกดปุม Add เพิ่มอีก1 บรรทัดและพิมพ คําวา ProShow Gold และสามารถปรับ
เล่ือนตัวหนังสือหรือขอความในแตละบรรทัดได โดยวาง  
     เคอรเซอรที่ตัวหนังสือในบรรทัดนั้น ๆ เมื่อเคอรเซอรเปลี่ยนเปนรูปมือ ใหคลิกเมาสคางที่
ตัวหนังสือ สามารถลากและจัดวางในตําแหนงที่ตองการได ดังภาพ 

 
6. เมื่อไดตามตองการแลวใหคลิกปุม Ok ดังภาพ 

 
7. จะไดสไลดที่ 1 ดังภาพ 
 

 
8. สําหรับ สไลดที่ 2 และ 3 ถาจะใสตัวหนังสือ ก็ทําตามขั้นตอนเหมือนสไลดที ่1 
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9. ถาตองการจะดูสไลด หลังจากที่ใสตัวหนังสือและ Effects  
ของตัวหนังสือแลว ใหกดปุม Play Show หรือที่เมนู Play ดังภาพ 
 

 
 
 
การปรับแตงภาพ 
1. ถาตองการตกแตงภาพในเบื้องตน ใหดับเบิ้ลคลิกที่เฟรมสไลด ที่จะปรับแตงนัน้ ๆ เชน ให
ดับเบิ้ลคลิกเฟรมสไลดที่ 4 และเลือกเมนู Image/Video จะปรากฏดังภาพ 

 
 
2. ใชเครื่องมือในกรอบ Adjustments จัดเพิม่แสง ลดแสง ความคมชัด ไดในระดับหนึง่
เมื่อปรับแตงภาพจนสวยงามแลว ใหคลิกปุม OK 

 

 



 13

การใช Transition ระหวางสไลด 
 
1. โปรแกรมจะกําหนด Transition .ใหโดยอัตโนมัติ ลองเลนดู โดยคลิกที่ปุม Play 
Show ถาไมชอบใจ เราสามารถเลือก Transition 
     ไดตามตองการโดยดับเบิ้ลคลิกที่รูปสัญลักษณ AB ดังภาพ 

 
 
2. เมื่อคลิกที ่สัญลักษณ AB จะเกิดภาพ รูปแบบ Transition 280 แบบใหเลือก ใหเรา
นําเมาสไปวางที่รูปแบบที่ตองการ ก็จะปรากฏ 
     รูปแบบของ Transitionที่เลือกใหดูเปนตวัอยางที่มุมซายดานลาง ดังภาพ 
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3. ระยะเวลาของการเปลี่ยนภาพแตละสไลด ก็คือตัวเลขระหวางสไลด โปรแกรมจะกําหนดให 
โดยปกตจิะอยูที่ 2 วินาที เราสามารถตั้งระยะเวลาเองได โดยคลิกที่ตวัเลขและพิมพเลขที่ตองการ
ลงไปดังภาพ 

 
 
4. ตัวเลขดานลางของภาพสไลด คือ ระยะเวลาของภาพแตละภาพทีจ่ะปรากฏตอนแสดง สามารถ
กําหนดระยะเวลาในการแสดงแตละภาพได 
 
การใส Motion Effects ของภาพ 
มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. เราสามารถปรับ ตําแหนงเริ่มตน และตําแหนงสุดทายของภาพได โดยกําหนดใหภาพเริ่มตน
เปนอยางไรและภาพสุดทายเปนอยางไร  
    โดยกําหนดคา Pan Zoom และ Rotate โดยดับเบิ้ลคลิกที่สไลดเฟรมที่ตองการใส 
Motion Effects และเลือก Motion Effects  
     จะปรากฏ ดังภาพ 

 
ปรับแตงตามชอบใจ และลองเลนด ูถาไมพอใจกก็ลับมาแกไขได 
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การใสเพลงประกอบ 
เราสามารถเลือกเพลงบรรเลง หรือเพลงที่มีเนื้อรอง มาประกอบสไสดของเราไดอยางไพเราะ เพื่อ
จะชวยเพิม่ความนาสนใจมากยิ่งขึ้น  
โดยเพลงจะอยูในรูปของไฟล .wav หรือ mp3 ที่นิยมฟงกนัโดยทั่วไป มีขั้นตอนในการใส
เพลง ดังนี ้
1. ไปที่เมนู Show แลวเลือก Show Option หรือไปคลิกที่รูป 

Options         จะปรากฎหนาจอ Show Soundtrack ดังภาพ 

 
 
2. คลิกเลือกปุม Add เพื่อใสเพลงประกอบ ดังภาพ 
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3. เลือกหองเก็บเพลง เลือกเพลง แลวคลิก Open ดังภาพ 

 
 

4. ช่ือเพลงจะมาปรากฏในชอง Track Settings ดงัภาพ 
 

 
 

5. เราสามารถตั้งความดัง -คอย และFade In Fade Out ของเพลงที่ใชประกอบได 
ดังภาพ 

 
 
6. เมื่อตั้งคาไดตามตองการแลว ใหคลิกปุม Ok 
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7. จะปรากฏชื่อเพลงที่แถบดานลางของสไลด ดังภาพ 
 

 
 
8. ถาตองการกําหนดให ระยะเวลาของภาพ มีชวงเวลาพอดีกับเพลงที่เลือกไว คือ ภาพกับเพลงจบ
พรอมกัน ใหไปที่เมนู Options  
    จะไดดังภาพ ใหทําตามขั้นตอนดังนี ้

 
 
9. เมื่อคลิก Ok แลว จะเกิดหนาจอใหยืนยนัอีกครั้ง ใหคลิก Yes 
10. ภาพกับเพลง ก็จะเริ่มพรอมกันและจบพรอมกันตามตองการ 
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ภาพประกอบคําบรรยาย 
วีซีดี ท่ีมีคําบรรยายภาพ และดนตรีคลอ จําเปนตองมีการเขียนบทกอน เพื่อใหการจดัทําเปนไปได
งาย และไมเสียเวลามาก โดยตองมีการกําหนดเวลาใหแนนอน ในการทําควรยึดเวลาจากบท
บรรยายเปนหลัก และปรับเวลาในการนําเสนอแตละภาพ ใหเกินกวาความยาวของเสียงเล็กนอย 
เพื่อใหการ fade เสียงของดนตรีคลอ มีความนุมนวล ใน ProShow Gold เราสามารถ
กําหนดเวลาได ทั้งภาพ และ transition ของภาพ จงึมีความสะดวกในการทํางานมาก 
 
การเขียนบทบรรยาย 
บทบรรยาย มีจุดประสงคหลัก 2 อยางดวยกัน คือ ใชสําหรับอานบันทึกเสียง และใชสําหรับ
ประกอบภาพ เปนเรื่องราวทีส่มบูรณ นอกจากนีย้ังเปนสือ่กลางในการทํางานรวมกนั เปนการรวม
พลังความคิด เกี่ยวกับภาพและคําพูด ดกีวาไมมีบทซึ่งมักจะทําคนเดยีว เขาใจคนเดยีว ผูรวมงานไม
รูความคิด ตองอาศัยการเดาอยางเดยีว แตการมีบท ทําใหสามารถตรวจสอบและแกไขกอนการลง
มือทํางาน ทําใหไดงานที่ตรงใจกับหลายคนมากที่สุดกอนเขียนบทบรรยาย ตองกําหนดจุดประสงค 
ของการนําเสนอขอมูลเสียกอน พื่อเปน กรอบในการทํางาน ทั้งการเลือกภาพและขอความ ให
สามารถเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเรานําภาพนิ่งมานําเสนอ ภาพแตละ
ภาพจึงไมควรแชไวนานเกินไป จะทําใหผูชมเกิดความเบื่อหนาย หมดความสนใจ ดังนั้นคําบรรยาย
ในแตละภาพ จงึไมควรมีความยาวมากเพราะการนําเสนอ ใชความยาวของบท เปนตวักําหนดความ
ยาวของภาพการเลือกคําพูดในบทก็เปนสิ่งสําคัญ ควรใชคําพูดสั้น กะทดัรัดและไดใจความ เหมาะ
กับระดับของผูชมบทบรรยาย ควรประกอบดวย เวลาของคําบรรยาย คําบรรยาย ไฟลเสียง และ
ไฟลภาพหรืออาจจะมีขอความ หรือ Caption ประกอบ ก็ได ดังนี้ 
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ตัวอยางบทวซีีดี เร่ือง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง 
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ขั้นตอนการใสเสียงบรรยาย 
1. บันทึกเสยีงตามบท วีซีด ีโดยแยกเปนคําบรรยาย 1 ไฟล สําหรับภาพ 1 ภาพ เขยีนชื่อ ไฟล
ภาพไวในบท หลังจากที่บันทึกเสียงเรียบรอยแลว 
2. เปดโปรแกรม ProShow Gold 
3. เลือก File > New Show 
4.นําภาพเขาตามบท โดยไมตองคํานึงถึงเรื่องเวลา อาจจะเปลี่ยน transition ตามใจ ชอบ 
และปรับแตงภาพตามใจชอบ เชน ปรับใหสวางมากขึ้นหรือลดแสงลง 
5. เร่ิมใสเสียง โดยใสเสียงเปน background กอน เสียงที่จะมาเปน background 
ควร เปนเพลงบรรเลง และควรเลือกเพลงใหเหมาะกับงานที่จะนําเสนอ 
6. ใส background ไปที่ Show > Show Options จะเปดหนา Show 
Soundtrack 
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สวนที่ 1 เปนการ fade เขาของเสียง background และ fade ออกไป เมื่อเสร็จสิ้น
การนําเสนอ การเขามาถาไมตอง fade ใหตั้ง Fade In เปน 0 แตตอนจบ ควรมีการ 
Fade out ใหตั้ง ประมาณ 2 วินาท ี
สวนที่ 2 Default for Other Sounds หมายถึงเสียงอื่นที่ไมใชเสียง 
background ซ่ึงก็คือเสียงยบรรยายใน ภาพแตละภาพนั่นเอง ดังนั้น Volume ควรตั้ง
เปน 100 สวน Fade In และ Fade Out ไมควรมี เพราะ เราตองการคําพูดที่ชัดเจน 
สวนที่ 3 Soundtrack During Other Sounds สวนนี้หมายถงึ 
background ที่เรานําเขามา เมื่อมีเสียงอ่ืน ซ่ึงก็คือเสียงบรรยายนั่นเอง ดังนี้ เราควรตั้ง 
Volume นอย ๆ ประมาณสัก 35 เพือ่จะไมใหเสียงกลบเสียงบรรยาย และควรมีการ Fade 
In และ Fade Out ของเสียง background ดวย Fade In ควรเปน 1.5 และ 
Fade Out ควรเปน 1.5 หรืออาจจะตั้งเปนอยางอื่น ไดตามความชอบ 
7. เสร็จแลวคลิก OK เพือ่กลับมาหนาจอหลัก 
8. เร่ิมใสเสียงทีละภาพ ตามบท โดยดับเบิ้ลคลิกที่ภาพที่ตองการใสเสียง 
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9. จะเปดหนาจอ Slide Options คลิกเลือก Sound 

 
 
สวนที่ 1 เปนสวนที่นําไฟลเขามา คลิกที่ Browse เมื่อเขามาแลว ProShow Gold จะ
บอก ประเภทของไฟลเสียง และ ความยาว ใหจดความยาวนี้ไว และบันทึกลงในบท วซีีดี เพื่อใช
สําหรับปรับความยาวของภาพ จากภาพ ไฟลนี้มีความยาว 19.05 วนิาที 
สวนที่ 2 Custom Slide Sound Settings สําหรับควบคุมเสียงบรรยายในสไลด
นี้ สวนนี้ เราไมจําเปนตองปรับ เพราะกําหนดแลว ในการกําหนดเสียง background ถา
ตองการกําหนด ใหคลิกเครื่องหมายถูก ในชองสี่เหล่ียมเล็ก ๆ แลวตั้งคาความดัง หรือ Volume 
และ Fade In และ Fade Out ของเสียงบรรยาย สําหรับภาพนี ้
สวนที่ 3 Custom Soundtrack Settings สําหรับควบคุมเสียง 
Soundtrack ถาตองการตั้งคา ก็ใหคลิกเครื่องหมายถูกที่กรอบสี่เหล่ียมเล็ก ๆ แลวตั้งคา แต
ไมจําเปนเพราะเราตั้งคาสําหรับ background แลวในตอนตน แตถาภาพใดทีต่องการตั้งคา
ใหแตกตางไป ก็สามารถทําได 
10. กดปุม OK จะกลับมาที่หนาหลัก 
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          จะสังเกตเห็นวา ภาพที่เรามีเสียงบรรยาย คือไฟล tjk.JPG มีรูปลําโพง อยูดานลาง 
แสดงวาภาพนีม้ีเสียงประกอบ เวลาที่ปรากฏ คือ 2.0 วินาที ถาเราดูเวลาของคําบรรยาย ของภาพ
นี้ คือ 19.05 วินาที ดังนัน้ เวลาเดิมของภาพจึงตองปรับใหม ใหเวลาภาพแสดงมากกวาเสียง 3 
วินาที เวลาของภาพนีจ้ึงควรเปน 22 วินาที 
 
11. เสร็จแลว ลองกดปุม Play เพื่อตรวจสอบ ถาไมชอบ สามารถปรับเปลี่ยนได 
12. ทําเชนนี้ จนหมดภาพทุกภาพในบท จะไดคําบรรยายประกอบภาพ ตามตองการ 
 

 
 
การ Create Video CD 
เมื่อจัดชุดอัลบมั ทั้งภาพและเสียง เรียบรอยแลว เราจะ Write ลงแผนเปน VCD ใหทําตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

1. ไปที่เมนู Create แลวเลือก Create Video CD ดังภาพ

 
 

หรือคลิกที่เมนูรูป  
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2. จะเกิดหนาจอ สําหรับตั้งคาตาง ๆ ดังนี้ 

 
 

3. ในกรอบ Output Format ใหเลือก ดังภาพ 

 
                   Format      : คือ รูปแบบของ VCD ที่จะบันทกึ ถากําหนดเปน 
VCD คุณภาพของภาพจะ คมชัดไมเทา SVCD (SuperVCD) แต VCD จะ
สามารถเลนไดกับเครื่องเลนVCD ทั่วไป แต SVCD ซ่ึงเปนไฟล MPEG II    อาจจะมี
บางเครื่องที่ไม สามารถ เลนได 
                   Standard : เปนระบบที่ใชในภูมภิาคตาง ๆ ของประเทศไทย ใหเลือก 
PAL ถาเปน NTSC สําหรับทวีปอเมริกาเหนือ 
                   Include     : ถาตองการใหเก็บภาพนิ่งลงแผน CD ดวย ใหเลือก 
Still Pictures 
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4.สําหรับกรอบทางดานขวามือ โปรแกรมจะกําหนดไปที่ชอง CD -Write .ใหเสร็จ ดังภาพ 
 

 
 
                  Writer    : คือ ชองเขียนแผน CD ที่อยูบนเครื่อง ถาโปรแกรมไมเหน็
ชองเขียนแผน CD จะไมสามารถบันทึกลงแผนได 
                    Speed  : คือ ความรเร็วที่ใชในการเขียนแผน CD ปกตใิช 
Maximum แตถาหากสั่ง เขียนแลวมปีญหา ใหเปลีย่นเปนความเร็ว 
                                       ลดลง เพราะเครื่องเขียน CD บาง เครื่องอาจจะมีปญหา
ถาตั้งไวที ่Maximum 
                    Copies : จํานวนแผนที่จะใหเขยีน 
 
5. เมื่อตั้งคาเรียบรอยแลว ใหกด Create ที่ปุมดานลาง โปรแกรมจะเริ่มทําการแปลงไฟล จน
เสร็จ เปนแผน VCD ที่สมบูรณ 
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การแทรก Movie Clip 
 

1. การใส Movie Clip ในโปรแกรม ProShow Gold สามารถทําได ทําได
เชนเดยีวกับ การใสรูปภาพ โดยการเลือกไฟล Movie Clip แลวใชเมาสลากมาวาง
บน Slide list 

 

 
Movie Clip ที่สามารถแทรกในโปรแกรม ProShow Gold มีหลายรูปแบบดังนี ้
        1. Video Clip (*.avi) 
        2. Windows Media Video file (*.wmv) 
        3. Movie file (*.mpg) 
 

2. การกําหนดคณุสมบัติพิเศษ 
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Video option 
             คา Volume          คือ ระดับเสียงใน Video Clip สามารถกําหนดคา 
Volume ลงไดตั้งแต 0 - 100 % 
             Start และ End    คือ การกําหนดระยะเวลาแสดง Video Clip เชน 
Video Clip ยาว60 วนิาที สามารถกําหนดใหแสดงตั้งแตระยะเวลาที่ 10 วินาที จนถึง 
30 วินาท ี 
            Adjustment        สามารถปรับ ความสวาง ความเขม สีขาว สีดํา 
            Rotation             การหมุนภาพ 90 , 180 , 270 องศา 
            Flip                     การผลิกกลับภาพ ได 2 ลักษณะ คือ 
FlipHorizotal (แนวนอน) และ Flip Vertical (แนวตัง้) 
            Aspect Ratio    การกําหนดสดัสวนการแสดงผล 
           Offset                 ตําแหนงการแสดงผล 
           Zoom                  การยอและขยาย 
 
การทําเมนูใน VCD 
วัตถุประสงค 
เพื่อใชทําเมนใูน VCD ซ่ึงสามารถเลือกรายการที่ตองการแสดงเปนรายเรื่องได โดยมีเงื่อนไข
ดังนี ้
1. เครื่องเลน VCD จะตองมีคุณสมบัติ PBC (PlayBack Control) 

 
 
2. สรางแฟมขอมูล ProShowGold ตั้งแต 2 ไฟลขึ้นไป 
วิธีการ 
1. เรียกใชเมนู Create > Create Video CD 
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2. จะปรากฏหนาตาง Create Video CD ดังภาพ 

 
 
3. ตั้งชื่อ VCD Title (ภาษาอังกฤษ ไมรับภาษาไทย) 

 
 
4. เลือกพื้นหลังของเมน ูซ่ึงสามารถเลือกได 2 แบบ 
        4.1 เลือกจาก Menu Themes 

 
        4.2 เลือกรูปภาพ จากรายการ Background Image 
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5. เลือกรูปแบบของเมนู Layoutในกรณีจํานวนรายการมีมากกวา Layout จะมีหนา 
menu มากกวา 1 หนา 

 
 
6. เลือกเสียงดนตรี (Background) ในขณะแสดงเมน ู

 
 
7. รายการ Show 'Loop' option และ Show 'Play All' option ถาใชเมาส
คลิกเลือกรายการ จะปรากฏเปน 2 รายการสุดทาย 

 
Show 'Loop' option เปนการเลือกรายการใหแสดง VCD แบบวนรอบ  
Show 'Play All' option เปนการเลือกรายการใหแสดง VCD ทุกรายการ 
 
8. เพิ่มรายเมนูโดยใชเมาสคลิกที่เครื่องมือ AddShow หรือ เลือกแถบรายการ Show 
 

 
เลือกแถบรายการ Show 
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9. จะปรากฏหนาตาง Video CD Contents ใหใชเมาสคลิกที่ 
ปุม Add เพื่อเพิ่มไฟลที่ใชทํารายการเมน ู
 

 
 
ปุม Del ใชลบรายการที่เลือก  
ปุม Up ใชเล่ือนรายการทีเ่ลือกขึ้น  
ปุม Down ใชเล่ือนรายการที่เลือกลง 
 
10. คลิกเมาสกลับไปที่รายการ Menus จะพบรายการเมนแูสดงบนพื้นที่เลือก โดยมีลักษณะ
ดังนี ้

 

 



 31

     1. จํานวนรายการเมนูเทากับจํานวนเรื่องที่เพิ่มตามขอ 9 รวมกับ option ทีเลือกในขอ 7  
     2. หมายเลขกํากับเมนูแตละเมนู จะนําชื่อ Show Title มาเปนรายชื่อเมนู ถาไมไดตัง้ 
Show Title จะไมมีหมายเลขและรายการปรากฏ(มีรูปอยางเดียว) 
     3. รูปภาพประกอบเมนู จะนําภาพแรกของแตละเรื่องมาแสดง แตถาตองการเลือกภาพใด
ภาพหนึ่งมาแสดงเปนภาพบนเมนู สามารถทําไดดังนี ้
ใหคลิกขวาตรงภาพที่ตองการใน Slide Show จะปรากฏรายการใหเลือก เลือกรายการ Set 
as Show Thumbnail เมื่อเลือกแลวโปรแกรมจะแจงใหทราบ ใหคลิกปุม OK 
 
11. เลือกแถบรายการ Output Option เพื่อกําหนดคณุสมบัติของไฟล VCD 

 
12. จะปรากฏหนาตาง Video CD Output Options ใหกําหนด Output 
Format ดังนี ้ 
        - Format เลือกรายการ VCD 
        - Standard เลือกรายการ PAL 
        - Include เลือกรายการ Video Shows 
        - Default เลือกรายการ Video Shows 
Video Output Option ไมเลือกรายการ Use Still Menus 
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13. กําหนดรายทั้งหมดแลวใหใชคลิกเมาสที่ ปุม Create โปรแกรม ProShow 
Gold จะใชเวลาในการสราง VCD ใหรอจนกวาโปรแกรมจะรายงานใหทราบวาเสร็จ
เรียบรอยแลวดังภาพ 

 
 
ในกรณี เครื่องเลน VCD ไมมี PBC (PlayBack Control) 

 
 
จะปรากฏขอมลู PBC Disable ดังภาพ ประมาณ 14 วินาที จากนั้น เครื่องเลน VCD 
จะแสดงๆไฟล Movie แรก และตอเนื่องกันไปจนหมด 

 
 
หมายเหตุ  
   1.ในกรณ ีเครื่องเลน VCD ไมมี PBC (PlayBack Control) ผูใชงานสามารถ
เลือก ใชแสดงเรื่องเฉพาะรายการได โดยการกดปุมเลือก Track ที่ดานหนาของเครื่องเลน 
VCD  
   2. เครื่องเลน VCD ที่มี PBC (PlayBack Control) ใหเปดเครื่องแลวใสแผน 
VCD ในขณะที่เร่ิมแสดงVCD ใหกดปุม PBC จะปรากฏรายการเมนูที่สรางขึ้น สามารถ
เลือก Track ตามหมายเลขที่ปรากฏ 
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   3. ถาไมตองการแสดง Title ของโปรแกรม ProShow Gold ใหยกเลิกรายการ 
Include Intro Show 
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