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บทที่ 1	การติดต้ัง และเร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม ThaiColpoImage	

การตดิตั้งโปรแกรม	
1. Run Setup.exe เพ่ือติดตัง้โปรแกรมลงระบบ Microsoft Windows  

2. แนะนําให้ใช้คา่ตา่งๆ ตามท่ีโปรแกรม Default ในระหวา่งการติดตัง้ ยกเว้นในกรณีท่ีทา่นมีความจําเป็นในการ

เปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

3. โปรแกรมจะทําการสร้าง Shortcut ช่ือ ThaiColpoImage เพ่ือให้ทา่นคลกิใช้งานได้จากพืน้ท่ี Desktop และ

กําหนดให้โปรแกรม ThaiColpoImage เร่ิมทํางานเองในกรณีท่ีเร่ิมเปิดเคร่ืองเพ่ือใช้งานในครัง้ตอ่ไป 

 

เร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม	
1. กดคลิกท่ี shortcut ThaiColpoImage เพ่ือเร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม 

2. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ThaiColpoImage Explorer ซึง่มีลกัษณะและการใช้งานเช่นเดียวกนักบั Windows 

Explorer ซึง่จะแสดงอยูเ่บือ้งหลงั และเข้าสูห่น้าจอ Preview Video ทนัที ดงัแสดงตามรูปด้านลา่ง 

 

 

3. ซึง่ทา่นสามารถทําการบนัทกึภาพน่ิง หรือถ่ายวิดีโอ (*ให้ทา่นดรูายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 3 การบนัทกึภาพน่ิงและ

ถ่ายวิดีโอ) เพ่ือเก็บลงในโฟลเดอร์ได้ทนัที (*ให้ทา่นดรูายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 2 โครงสร้างการเก็บไฟล์ภาพน่ิง
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และวิดีโอ) และเม่ือทําการบนัทกึเรียบร้อยก็ให้ทา่นกดปุ่ ม Exit เพ่ือออกจากหน้าจอ Preview Video เพ่ือเข้าสู้

หน้าจอ ThaiColpoImage Explorer ดงัแสดงตามรูปด้านลา่ง 

 

 

 

4. ซึง่ภายใน ThaiColpoImage Explorer นัน้จะแบง่พืน้ท่ีการใช้งานออกเป็น 2 สว่นสําคญัดงันี ้

4.1. ทางด้านขวามือในกรอบสีนํา้เงิน จะแสดงรายการไฟล์รูปภาพหรือไฟล์วิดีโอ ท่ีทา่นได้บนัทกึเก็บไว้ตามวนัและ

เวลาตา่งๆ ซึง่ท่านสามารถกดคลกิท่ีไฟล์ภาพน่ิง เพ่ือให้ภาพปรากฏทางด้านซ้ายมือในกรอบสีแดงทนัที 

นอกจากนัน้ภายในกรอบพืน้ท่ีสีนํา้เงิน จะมีปุ่ มฟังชัน่ใช้งานตา่งๆ เพ่ือให้ทา่นกดคลกิเลือกเพ่ือไปยงัโฟลเดอร์ท่ี

เก็บไฟล์ตามวนัท่ีตา่งๆ หรือโฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟล์วิดีโอ (*ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน บทท่ี 2 โครงสร้างการเก็บไฟล์

ภาพน่ิงและวิดีโอ) การใช้งานในสว่น Image file Explorer นัน้ก็จะรูปแบบการใช้งานเช่นเดียวกนักบั 

Windows Explorer ท่ีทกุทา่นคุ้นเคยกนัอยูแ่ล้ว และยงัได้เพิ่มปุ่ มฟังก์ชัน่ใช้งานโดยเฉพาะขึน้มาอีกเพ่ือความ

สะดวก (*ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน บทท่ี 5 การใช้งานในสว่น Image file explorer) 

4.2. ทางด้านซ้ายมือในกรอบสีแดง จะแสดงภาพน่ิงตามท่ีทา่นได้กดคลกิเลือกไฟล์รูปภาพ ทางกรอบรายการไฟล์

ด้านขวามือ นอกจากนัน้ภายในกรอบพืน้ท่ีสีนํา้แดง จะมีปุ่ มฟังชัน่ใช้งานตา่งๆ เพ่ือให้ทา่นกดคลกิเลือกเพ่ือ

ฟิลเตอร์สีให้รูปภาพ, ปรับเปล่ียนมมุมองรูปภาพ และอ่ืนๆ อีกมากมาย (*ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน บทท่ี 4 การ

ดรููปภาพในลกัษณะตา่งๆ) 

5. ภายใน ThaiColpoImage Explorer นัน้ยงัมีฟังก์ชัน่ในงานตา่งๆ ให้เลือกใช้ต่อตอ่ไปนี ้
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5.1. Setup เป็นเมนเูพ่ือให้ทา่นกําหนดโครงสร้างโฟลเดอร์ตา่งๆ เพ่ือใช้เก็บไฟล์ภายน่ิงและวิดีโอ กําหนด Device 

ตา่งๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในระบบ รวมทัง้จดัการเร่ือง S/W license (*ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 6 การกําหนด

คา่พารามิเตอร์ให้โปรแกรม) 

5.2. Pic Editor เป็นปุ่ มฟังก์ชัน่ใช้งานเพ่ือเข้าสูโ่ปรแกรมแก้ไขรูปภาพ (*ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 7 การแก้ไข

รูปภาพด้วย Pic Editor) 

5.3. Save Image เป็นปุ่ มฟังก์ชัน่ใช้งานเพ่ือบนัทกึรูปภาพท่ีปรากฏอยู ่(Preview) ทางด้านซ้ายมือในขณะนัน้ เพ่ือ

บนัทกึเก็บในไฟล์ตามช่ือท่ีทา่นกําหนด 

5.4. Report เป็นปุ่ มฟังก์ชัน่ชัน้ใช้งาน เพ่ือแสดงรายงานตา่งๆ เช่น Colposcopy Report ตวัอยา่งแสดงตามรูป

ถดัไป และอ่ืนๆ 

5.5. Preview Video เป็นปุ่ มฟังก์ชัน่ใช้งานเพ่ือเข้าสูโ่ปรแกรม Preview Video  สําหรับบนัทกึภาพน่ิงและวิดีโอ 

(*ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 3 การบนัทกึภาพน่ิงและถ่ายวิดีโอ) 

5.6. Exit เป็นปุ่ มฟังก์ชัน่เพ่ือออกจากโปรแกรม ThaiColpoImage 
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บทที่ 2 โครงสร้างการเกบ็ไฟล์ภาพน่ิงและวดิโีอ	
โปรแกรม ThaiColpoImage ได้กําหนดโครงสร้างโฟลเดอร์การเก็บไฟล์ภาพน่ิงและวิดีโอดงัตารางตอ่ไปนี ้*ตามคา่ 

Default ซึง่ทา่นสามารถแก้ไขคา่ Directory folder ได้ตามท่ีต้องการ โดยเข้าไปแก้ไขท่ีเมน ูSetup (*อา่นรายละเอียด

ใน บทท่ี 6 การกําหนดคา่พารามิเตอร์ให้โปรแกรม) 

ประเภทไฟล์ Default Directory Folder 

ภาพน่ิง (ตามมาตรฐาน JPG)  C:\Program Files\ThaiColpoImage\ThaiColpoImage\picture 
โดยภายใต้ Folder นีไ้ฟล์ภาพน่ิงท่ีถกูบนัทกึในวนัท่ีตา่งๆ จะถกูเก็บลงใน Sub‐

Folder ตามวนัท่ีตาม format ดงันี ้
YY‐MM‐DD  YY=ปีพ.ศ., MM=เดือน, DD=วนัท่ี 

และช่ือไฟล์ภาพน่ิงจะถกูเก็บในช่ือตาม format ดงันี ้
On_hh‐mm‐ss(ms).jpg  hh=ชม.,mm=นาที,ss=วินาที,ms=มิลวิินาที 

 

วิดีโอ (ตามมาตรฐาน AVI)  C:\Program Files\ThaiColpoImage\ThaiColpoImage\avi 
โดยภายใต้ Folder นีไ้ฟล์วิดีโอท่ีถกูบนัทกึในวนัท่ีตา่งๆ จะถกูเก็บลงใน Sub‐Folder 

ตามวนัท่ีตาม format ดงันี ้
YY‐MM‐DD  YY=ปีพ.ศ., MM=เดือน, DD=วนัท่ี 

และช่ือไฟล์วิดีโอจะถกูเก็บในช่ือตาม format ดงันี ้
On_hh‐mm‐ss(ms).avi  hh=ชม.,mm=นาที,ss=วินาที,ms=มิลลวิินาที 

 

 

รูปด้านลา่งจะแสดงโครงสร้างการเก็บไฟล์ภาพน่ิงและวิดีโอ 

C:\Program Files\ThaiColpoImage\ThaiColpoImage

\picture

\avi

\YY-MM-DD

On_hh-mm-ss(ms).jpg

On_hh-mm-ss(ms).jpg

\YY-MM-DD

On_hh-mm-ss(ms).avi

On_hh-mm-ss(ms).avi
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บทที่ 3	การบันทึกภาพน่ิงและถ่ายวดิโีอ	
หลงัจากกดคลิกท่ีปุ่ ม Preview Video โปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอ Video Preview ดงัแสดงตามรูปด้านลา่ง  

 

ภายในโปรแกรมนีจ้ะมีสว่นประกอบตา่งๆ ดงัต่อไปนีคื้อ; 

ส่วนประกอบ คาํอธิบาย 

ปุ่ ม Capture  กดปุ่ มนี ้เพ่ือบนัทกึภาพท่ีแสดงอยู ่(Preview) ในขณะนัน้เก็บบนัทกึเป็นภาพน่ิงลงไฟล์ตาม

มาตรฐาน jpeg ตามรูปแบบโครงสร้าง *ดรูายละเอียด บทท่ี 2 โครงสร้างการเก็บไฟล์ภาพน่ิง

และวิดีโอ 

* ข้อความทางซ้ายมือของปุ่ ม Capture จะแสดงจํานวนไฟล์ภาพน่ิงท่ีได้กดบนัทกึไว้ในคราว

นี ้

ปุ่ ม Start  กดปุ่ มนี ้เพ่ือบนัทกึภาพเคล่ือนไหวเป็นวิดีโอไฟล์ ตามมาตรฐาน avi เก็บบนัทกึตามรูปแบบ

โครงสร้าง *ดรูายละเอียด บทท่ี 2 โครงสร้างการเก็บไฟล์ภาพน่ิงและวิดีโอ 

* ข้อความทางซ้ายมือของปุ่ ม Start จะแสดงระยะเวลาในการบนัทกึวิดีโอ และถดัไปในช่อง 

Setup Video Filename: จะแสดงช่ือไฟล์วิดีโอท่ีกําลงับนัทกึอยู ่และแสดง Time Limit 

โดยจะเป็นระยะเวลาสงูสดุท่ีอนญุาตให้ทําการบนัทกึวิดีโอได้ เพ่ือประหยดัเนือ้ท่ีการเก็บไฟล์ 

ซึง่ทา่นสามารถแก้ไข Time Limit นีไ้ด้เอง *ดรูายละเอียด บทท่ี 6 การกําหนด

คา่พารามิเตอร์ให้โปรแกรม 
Footswitch Device  ช่องนีจ้ะ Enable และจะแสดงช่ืออปุกรณ์เท้ากด ก็ตอ่เม่ือทา่นได้กําหนดคา่อปุกรณ์ไว้ก่อน
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ลว่งหน้า ในเมน ูSetup footswitch (*ดรูายละเอียด บทท่ี 6 การกําหนดคา่พารามิเตอร์ให้

โปรแกรม) โดยในกรณีท่ีทา่นอาจจะปลดอปุกรณ์ออกไป แล้วนําอปุกรณ์เข้าติดตัง้เพ่ือใช้งาน

ตอ่ไป ก็ให้ทา่นกดปุ่ ม Re‐Connect เพ่ือให้โปรแกรมทําการเช่ือมตอ่อปุกรณ์อีกครัง้ได้ โดยไม่

ต้องไป Setup อปุกรณ์ใหมท่ี่เมน ูSetup footswitch  

ปุ่ ม Re‐Connect  กดปุ่ มนี ้หลงัจากท่ีทา่นได้ปลดอปุกรณ์เท้ากดออกไป และทําการติดตัง้อปุกรณ์เข้ามาใหมอี่ก

ครัง้เพ่ือใช้งาน 

ปุ่ ม Exit  กดปุ่ มนีเ้พ่ือออกจากสว่นการบนัทกึภาพน่ิงและวิดีโอ 

เมน ูFile  เลือกเมน ูFile เพ่ือออกจากสว่นการบนัทกึภาพน่ิงและวิดีโอ 

เมน ูDevices  ในกรณีท่ีทา่นติดตัง้อปุกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอไว้มากกวา่ 1 อปุกรณ์ ทา่นก็สามารถเลือกใช้แต่ละ

อปุกรณ์ได้จากเมนนีู ้

เมน ู Options  เลือกเมน ูOptions เพ่ือกําหนดรูปแบบการแสดงภาพ ตามท่ีต้องการ *แนะนําให้ใช้คา่ตามท่ี 

default มาให้ นอกจากทา่นจะมีความเข้าใจทางเทคนิคเร่ืองภาพวิดีโอเป็นอยา่งดีก็สามารถ

ทดสอบปรับแต่งภาพได้ 
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บทที่ 4 การดูรูปภาพในลกัษณะต่างๆ	
เม่ือทา่นกดคลกิท่ีไฟล์รูปภาพในหน้าตา่ง Explorer ทางด้านขวามือ ไฟล์รูปภาพท่ีเลือกนัน้ก็จะปรากฏทางหน้าตา่งด้าน

ซ้ายมือดงัแสดงตามรูปด้านลา่งนี ้

 

ด้านบนของหน้าตา่ง Selected image file preview นีจ้ะแสดงแถบเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้ในการปรับเปล่ียนมมุมอง

รูปภาพเพ่ือให้สะดวกในการวิเคราะห์ รูปตอ่ไปนีแ้สดงแถบเคร่ืองมือ และคําอธิบายตามตารางด้างลา่ง 

 

ปุ่มเคร่ืองมือ  คาํอธิบาย 

  
กด 2 ปุ่ มนีเ้พ่ือย่อหรือขยายภาพ 

 
กดปุ่ มนีเ้พ่ือ กลบัสีของรูปภาพ (Invert Color) 

 
กดปุ่ มนี ้เพ่ือเล่ือนรูปภาพ 

 
กดปุ่ มนี ้เพ่ือขยายรูปภาพตรงบริเวณตําแหน่งท่ีกําหนดไว้ โดยการกดคลิกค้างไว้

แล้วลากพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมให้ครอบคลมุบริเวณภาพท่ีต้องการขยาย 

 
กดปุ่ ม Fit เพ่ือให้แสดงภาพเตม็พืน้ท่ีหน้าตา่ง Preview ทางด้านซ้ายมือ กดปุ่ ม 

1:1 เพ่ือแสดงภาพตามขนาด กว้างxยาว ของไฟล์รูปภาพท่ีเลือก 

 
กดตวัเลือกนี ้เพ่ือหมนุรูปภาพตามท่ีกําหนด 
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กดตวัเลือกนีเ้พ่ือ กรอง (Filter) รูปภาพด้วยสีต่างๆ ตามท่ีเลือก *กรณีท่ีทา่น

เลือก Filter สีมากกวา่ 1 ครัง้ ให้สงัเกตข้อความอกัษรสีแดงทางด้านลา่งขวามือ

ซึง่จะแสดงจํานวน Filter ตา่งๆ ท่ีทา่นได้เลือกมาแล้ว เช่น Green+Green แสดง

วา่ทา่นได้ใส ่Filter Green 2 ครัง้เป็นต้น ดตูวัอยา่งรูปด้านบนในกรอบสีแดง ถ้า

ต้องการยกเลกิ Filter ก็เลือก No Filter อีกครัง้ 

 

กดตวัเลือกนีเ้พ่ือทําให้ภาพสวา่งขึน้ (Brightness) หรือ ให้ภาพมีความแสดง

ความแตกตา่งของสีมากขึน้ (Contrast) 
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บทที่ 5	การใช้งานในส่วน Image	file	explorer 	
ทา่นสามารถ กดคลกิ เพ่ือเลือกไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอท่ีต้องการ ภายในพืน้ท่ีการใช้งานในสว่นนี ้ซึง่จะมีการใช้งาน

เช่นเดียวกนักบัการใช้ใน Windows Explorer ทกุประการ ตามรูปท่ีแสดงด้านลา่ง และยงัได้เพิ่มปุ่ มใช้งานเพ่ือความ

สะดวกเพิ่มเติมแสดงในกรอบสีแดง ดงัแสดงตามตารางด้านลา่ง 

 

ฟังก์ช่ันการใช้งาน  คาํอธิบาย 

ปุ่ ม Goto today Image folder  เม่ือกดปุ่ มนี ้โปรแกรมจะไปยงัโฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟล์ภาพน่ิงท่ีได้บนัทกึเก็บไว้ในวนันี ้ 

*ในกรณีท่ียงัไม่มีการบนัทกึไฟล์ในวนันี ้โปรแกรมก็จะไปยงัโฟลเดอร์ท่ีแสดง

รายการโฟลเดอร์ยอ่ยท่ีมีไฟล์บนัทกึเก็บไปทัง้หมด ดงัแสดงตามรูปด้านบน ทา่นก็

สามารถกดคลิกเลือก เพ่ือเข้าไปดไูฟล์ตามวนัท่ีได้มีการบนัทกึไว้ได้ทนัที 

ปุ่ ม Goto today video folder  เม่ือกดปุ่ มนี ้โปรแกรมจะไปยงัโฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟล์วิดีโอท่ีได้บนัทกึเก็บไว้ในวนันี ้ 

*ในกรณีท่ียงัไม่มีการบนัทกึไฟล์ในวนันี ้โปรแกรมก็จะไปยงัโฟลเดอร์ท่ีแสดง

รายการโฟลเดอร์ยอ่ยท่ีมีไฟล์บนัทกึเก็บไปทัง้หมด ดงัแสดงตามรูปด้านบน ทา่นก็

สามารถกดคลิกเลือก เพ่ือเข้าไปดไูฟล์ตามวนัท่ีได้มีการบนัทกึไว้ได้ทนัที 

การเลือกดไูฟล์วิดีโอ ทา่นสามารถกดคลกิเลือกท่ีไฟล์วิดีโอ ท่ีต้องการดไูด้ทนัที โดยโปรแกรมจะแสดง

ไฟล์วิดีโอ ด้วยโปรแกรมท่ีทา่นได้กําหนดไว้ตามระบบ Windows  หรือทา่น

สามารถกดคลิกขวาเพ่ือเลือกใช้โปรแกรม Media player อ่ืนๆ ท่ีมีในระบบของ

ทา่น รูปแบบการใช้งานเช่นเดียวกนักบั Windows explorer ทกุประการ 

ปุ่ มฟังก์ชัน่อ่ืนๆ และแถบเคร่ืองมือ ปุ่ มฟังก์ชัน่อ่ืนๆ และแถบเคร่ืองมือ จะมีรูปแบบการใช้งานเช่นเดียวกนักบั 

Windows explorer ทกุประการ ซึง่จะไมอ่ธิบายในรายละเอียด 



12 
 

  



13 
 

บทที่ 6	การกาํหนดค่าพารามิเตอร์ให้โปรแกรม	
ทา่นสามารถกดเลือกท่ีเมน ูSetup เพ่ือกําหนดคา่พารามิเตอร์ให้โปรแกรม ThaiColpoImage ซึง่จะแสดงรายการตา่งๆ 

ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

รายการกาํหนดค่า  คาํอธิบาย 
Setup‐>Default Folder‐Video Record Limit 
 

 

เพ่ือกําหนดคา่โครงสร้างโฟลเดอร์ท่ีใช้เก็บไฟล์ภาพน่ิง 

และไฟล์วิดีโอตามรูปด้างข้าง 

• Maximum Recording Time: เพ่ือกําหนด

ระยะเวลาสงูสดุในการบนัทกึวิดีโอแตล่ะไฟล์ 

• Setup folder path for Video file: เพ่ือกําหนด 

Directory ท่ีใช้เก็บไฟล์วิดีโอ ซึง่สามารถใช้คา่

ตามท่ีโปรแกรมกําหนด Application Default หรือ

กําหนดเองตามท่ีเลือกโดยกดปุ่ ม Select Folder 

• Setup folder path for image file: เพ่ือกําหนด 

Directory ท่ีใช้เก็บไฟล์ภาพน่ิง ซึง่สามารถใช้คา่

ตามท่ีโปรแกรมกําหนด Application Default หรือ

กําหนดเองตามท่ีเลือกโดยกดปุ่ ม Select Folder 
Setup‐>Foot Switch 

 

เพ่ือเลือกอปุกรณ์เท้ากด เพ่ือใช้เท้ากดเม่ือต้องการ

บนัทกึภาพน่ิง (Capture) เก็บลงไฟล์ภาพ 

• ถ้าไมไ่ด้ติดตัง้ไม่กดเลือก Enable Footswitch…  

• ถ้าติดตัง้อปุกรณ์ ก็กดเลือก Enable Footswitch… 

o  แล้วกดเลือกอปุกรณ์ตามรายการด้านลา่ง   

*ในกรณีท่ีไมมี่รายการอปุกรณ์ให้เลือก อาจ

เป็นเพราะทา่นยงัไมไ่ด้ติดตัง้ S/W Device 

Driver สําหรับอปุกรณ์นัน้ หรือยงัไมไ่ด้เสียบ

อปุกรณ์เข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หลงัจาก

ตรวจสอบแล้วให้กดปุ่ ม Querying the 

device เพ่ือให้โปรแกรมตรวจสอบรายการอีก
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ครัง้หนึง่ 

o หลงัจากเลือกอปุกรณ์แล้วก็ให้ทา่นลองใช้เท้า

กดท่ีอปุกรณ์ ถ้าทกุอยา่งทํางานถกูต้อง 

โปรแกรมก็จะแสดงจํานวนครัง้ท่ีทา่นใช้เท้ากด

ในช่อง Stamp your feet to test 
Setup‐>Video Device 

 

เพ่ือเลือกอปุกรณ์กล้องถ่ายภาพวิดีโอ ซึง่ทา่นสามารถ

กําหนดการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ได้ 2 รูปแบบคือ 

1. Internal คือทา่นต้องการให้โปรแกรมเช่ือมตอ่กบั

อปุกรณ์โดยตรงผา่นทาง S/W Device Driver ของ

อปุกรณ์เอง ซึง่ S/W Driver จะต้องเป็นไปตาม

มาตรฐาน DirectX เทา่นัน้ หลงัจากนัน้ก็ให้ทา่น

เลือกช่ืออปุกรณ์ท่ีต้องการในช่อง Video Device 
List 

2. External ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถใช้การเช่ือมตอ่

แบบ Internal ได้หรือต้องการ User Interface 

การเช่ือมตอ่ตามแบบโปรแกรมท่ีแถมมากบัอปุกรณ์

กล้องถ่ายภาพวิดีโอ ก็ให้ใช้ตวัเลือกนี ้โดยทา่น

จะต้องกําหนดค่าดงัตารางข้างลา่ง 

ตารางแสดงค่าที่ต้องกาํหนดสาํหรับการเช่ือมต่อแบบ External  
ค่าที่ต้องกาํหนด คาํอธิบาย 

Execute Command  กําหนดช่ือโปรแกรมท่ีใช้สําหรับอปุกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ โดยทา่นสามารถกดปุ่ ม 

Browse.. เพ่ือเลือกโปรแกรม 
Command Arguments  ในกรณีท่ีโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น จะต้องมีการกําหนดคา่เร่ิมต้นในการ Execute 

โปรแกรม (Run Program) ทา่นก็สามารถกําหนดคา่ได้ท่ีช่องนี ้
Watch Video folder  กําหนดตําแหน่งโฟลเดอร์ท่ีโปรแกรมถ่ายภาพวิดีโอจะทําการบนัทกึไฟล์วิดีโอเก็บ

ไว้ เพ่ือให้โปรแกรม ThaiColpoImage ทําการตรวจสอบและสําเนาไฟล์วิดีโอนัน้

มายงัโฟลเดอร์ \avi ตามมาตรฐานของโปรแกรม ThaiColpoImage และทําการ

เปล่ียนช่ือไฟล์วีดิโอให้เป็นไปตามมาตรฐานของโปรแกรม ThaiColpImage 

เช่นเดียวกนั 
Watch Image folder  กําหนดตําแหน่งโฟลเดอร์ท่ีโปรแกรมถ่ายภาพน่ิงจะทําการบนัทกึไฟล์รูปภาพเก็บ

ไว้ เพ่ือให้โปรแกรม ThaiColpoImage ทําการตรวจสอบและสําเนาไฟล์ภาพนัน้

มายงัโฟลเดอร์ตามมาตรฐานของโปรแกรม ThaiColpoImage และทําการเปล่ียน

ช่ือไฟล์รูปภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของโปรแกรม ThaiColpoImage 

เช่นเดียวกนั 

ปุ่ ม Test Execute command 

and Folder watcher 

หลงัจากกําหนดรายการตามข้างบนแล้ว ทา่นสามารถกดปุ่ ม Test Execute 

command and Folder watcher เพ่ือทดสอบวา่คา่ท่ีกําหนดข้างต้นนัน้ทํางาน
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ได้ตามวตัถปุระสงค์หรือไม่ 
Video file extension  กําหนดนามสกลุของไฟล์วิดีโอเพ่ือให้โปรแกรม ThaiColpoImage ตรวจสอบว่า

เป็นไฟล์วิดีโอ ค่า Default กําหนดเป็น “.*” หมายความวา่ ทกุไฟล์ท่ีถกูสร้างใน 

Watch Video Folder จะถือวา่เป็นวิดีโอไฟล์ 
Image file extension  กําหนดนามสกลุของไฟล์ภาพน่ิง เพ่ือให้โปรแกรม ThaiColpoImage ตรวจสอบ

วา่เป็นไฟล์ภาพน่ิง คา่ Default กําหนดเป็น “.bmp,.jpg,.jpeg,.gif,.tif,.tga” 

หมายความวา่ ทกุไฟล์ท่ีมีนามสกลุไฟล์ดงักลา่ว ท่ีถกูสร้างใน Watch Image 

Folder จะถือวา่เป็นไฟล์ภาพน่ิง 

ปุ่ ม Default Ext.  กดปุ่ มนี ้เพ่ือให้โปรแกรมใช้คา่ ตาม Default Extension ดงักลา่วข้างต้น  
Setup‐>S/W License 

 

โปรแกรม ThaiColpoImage เป็นโปรแกรมท่ีจะต้อง

ได้รับการลงทะเบียนอนญุาตให้ใช้งาน และจะต้อง

ลงทะเบียนใช้งานเฉพาะเคร่ือง ดงันัน้หลงัจากติดตัง้

โปรแกรมแล้ว ให้ใช้เมนนีูแ้ล้วกดคลกิท่ีปุ่ ม Save 
Registration Requested XML file 
(RequestLicense.xml ) เพ่ือสร้างและบนัทกึไฟล์แจ้ง

การลงทะเบียนการใช้งาน แล้วจดัสง่ไฟล์นีไ้ปยงับริษัทฯ 

เพ่ือลงทะเบียนใช้งาน โดยทางบริษัทฯจะจดัสง่ไฟล์

เข้ารหสัการลงทะเบียนกลบัมา (License.xml) เพ่ือ

ติดตัง้ โดยกดคลกิท่ีปุ่ ม Install the License.xml file 

เพ่ือติดตัง้และใช้งานได้ตามปกติ 

*ในหน้าจอนีจ้ะแสดง Version S/W ท่ีติดตัง้อยู่ และวนั

หมดอายกุารใช้งาน (สําหรับกรณีท่ีทดลองใช้งาน) และ

สถานะของไฟล์ลงทะเบียน ซึง่จะแสดงวา่ได้ลงทะเบียน

ด้วย S/W เวอร์ชัน่อะไร 
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บทที่ 7	การแก้ไขรูปภาพด้วย Pic	Editor	
เม่ือทา่นกดคลกิท่ีปุ่ ม PicEdit โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ThaiColpoImage‐edit ดงัแสดงในรูป 

 

 

ภายในหน้าจอจะมีเคร่ืองมือในการปรับแตง่ภาพอยูม่ากมาย ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ปุ่มกดฟังช่ันการใช้งานต่างๆ	

• ปุ่ มเคร่ืองมือในการวาดรูป 

 
ทา่นสามารถใช้เมาส์กดคลกิท่ีรูปไอคอนเคร่ืองมือในการวาดรูปแตล่ะชนิด เพ่ือเลือกเคร่ืองมือท่ีต้องการ แล้ว

เล่ือนเมาส์ท่ีจะแสดงสญัลกัษณ์เปล่ียนไปตามเคร่ืองมือท่ีทา่นได้กดเลือกก่อนหน้านี ้มาชีใ้นบริเวณรูปภาพท่ี

ต้องการวาดรูปเพิ่มเติมลงไป แล้วกดคลิกซ้ายท่ีเมาส์แล้วลากเมาส์ออกไป เพ่ือขยายรูปให้ได้ตามขนาดท่ี

ต้องการ 

 

ทา่นสามารถใช้เมาส์คลกิเลือกรูปภาพแตล่ะรูปได้ โดยรูปภาพแตล่ะรูปจะถกูเลือกเป็นอิสระจากกนั รูปภาพท่ีถกู

เลือกจะแสดงเคร่ืองหมายส่ีเหล่ียมสีดําเป็นกรอบ ดงัรูป 

  ซึง่ทา่นสามารถใช้เมาส์กดคลิกบนเคร่ืองหมายส่ีเหล่ียมสีดําค้างไว้ แล้วลากเมาส์เพ่ือขยาย

สว่นตา่งๆ ของรูปออกไปตามท่ีต้องการ หรือให้เมาส์กดคลกิค้างไว้ท่ีบริเวณกึง่กลางรูปภาพ แล้วลากเมาส์เพ่ือ
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เล่ือนรูปภาพไปยงัตําแหน่งใหม่ตามท่ีต้องการได้ทนัทีเช่นเดียวกนั 

 

ในกรณีท่ีทา่นต้องการพิมพ์ข้อความลงบนภาพ ให้ทา่นกดคลิกเลือกท่ีปุ่ มเคร่ืองหมาย Text   

 หลงัจากนัน้ ก็เล่ือนเมาส์ไปยงับริเวณท่ีต้องการพิมพ์ข้อความ แล้วกดคลกิเพ่ือเร่ิมพิมพ์ข้อความ ดงัรูป 

 หลงัจากพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว ให้ทา่นกด enter ท่ีแป้น 
keyboard เพ่ือเป็นการตกลงใช้ข้อความดงักลา่วนัน้ หลงัจากนัน้ข้อความก็จะถกูสร้างบนภาพตามตําแหน่ง

ท่ีต้องการ ดงัรูป 

 หลงัจากนัน้ ทา่นก็ยงัสามารถใช้เมาส์กดคลิกค้างไว้ท่ีบริเวณข้อความ แล้วลาก

เมาส์เพ่ือเล่ือนข้อความไปยงัตําแหน่งใหมต่ามท่ีต้องการได้เช่นกนั 

 
• เมน ูProperties 

หากทา่นต้องการปรับเปล่ียนสีเส้น, สีตวัอกัษรข้อความ, ขนาดความหนาของเส้นรูปภาพ หรือข้อความ ให้ทา่นใช้

เมาส์กดคลิกเพ่ือเลือกภาพ หรือข้อความนัน้ แล้วกดเลือกท่ีเมน ูEdit ‐> Properties หรือกดคลิกขวาท่ี
เมาส์ โปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอเพ่ือให้ทา่นกําหนดสิง่ตา่งๆ ดงักลา่วได้ใหมต่ามท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
 

 
ปุ่ มบนัทกึภาพกลบัไปยงัโฟลเดอร์รูปภาพ โดยโปรแกรมจะให้ท่านกําหนดช่ือไฟล์รูปภาพท่ีจะทําการบนัทกึ 

 หลงัจากทา่นได้ทําการปรับปรุงรูปภาพเสร็จสิน้ ก็ให้ทา่นกดคลกิท่ีปุ่ มนี ้เพ่ือบนัทกึภาพ และออกจากหน้าจอการ

แก้ไขปรับปรุงภาพ เพ่ือกลบัไปยงัหน้าจอ ThaiColpoImage Explorer ตามเดิม 

 


