
  

ทุก ๆ ครั้งที่คุณพิมพเอกสารที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร  คุณจํ าเปนที่จะตองใชโปรแกรมจับภาพสวน
ประกอบตาง ๆ  ของโปรแกรมที่ปรากฏบนจอภาพเพื่อใชในการนํ าเสนอ  จริงอยูการกดปุม Print Screen 
บนคียบอรดนั้น  สามารถคัดลอกภาพทั้งหมดที่ปรากฏบนจอขณะนั้นไปเก็บไวในคลิปบอรด  เพื่อใหคุณนํ า
ไปใชไดตามตองการ  แตวิธีการเชนนั้น  ทํ าใหคุณตองเสียเวลาในการตัดภาพใหไดขนาดตามตองการ  และ
เต็มไปดวยขอจํ ากัดมากมาย  นอกจากนั้นการกดปุม Print Screen ไมสามารถคัดลอกภาพเคลื่อนไหวได

วิธีการที่ไดรับความนิยมจากผูใชคอมพิวเตอรทั่วโลกในการจับภาพหนาจอ  คือการใชโปรแกรมที่ได
รับการออกแบบมาสํ าหรับจับภาพโดยเฉพาะ  ไดแกโปรแกรม Hyper Snap-DX  และโปรแกรม SnagIt ก็
เปนอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถทัดเทียมกับ Hyper Snap-DX  ซ่ึงไมเพียงแตอํ านวยความสะดวกใน
การจัดเก็บไฟลในรูปแบบตาง ๆ ที่ตรงกับความตองการในการใชงาน เชน  การจัดเก็บในรูปแบบ TIFF 
สํ าหรับงานสิ่งพิมพ  หรือ GIF, JPEG และ PNG  สํ าหรับการออกแบบและสรางเว็บเพจ  นอกจากนี้ยัง
สามารถใชในการจัดเก็บภาพจากเกม หรือวิดีโอ ซ่ึงไมสามารถทํ าไดโดยการกดปุม Print Screen


SnagIt  เปนโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก  ใชงานงาย จึงคอนขางจะเปนที่นิยมใชงาน  คุณสามารถดาวน

โหลดโปรแกรม SnagIt ไดที่ WWW.techsmith.com  โดยใชงานไดเพียง  30  วันเทานั้น


เม่ือเรียกโปรแกรมขึ้นมาใชงาน  จะพบหนาตาของโปรแกรมเปนดังรูป

http://www.techsmith.com/
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ซ่ึงสามารถแบงข้ันตอนในการใชงานไดเปน 4 ขั้นตอนใหญ ๆ ดังนี้

1. Input  เปนการกํ าหนดรูปแบบที่จะใชในการจับภาพ     ซ่ึงจะมีรูปแบบ Input ใหสามารถเลือก
ไดหลายรูปแบบ     เชน  การจับภาพทั้งหนาจอ  จับภาพบางสวน  การที่จะเลือกรูปแบบใดนั้น  จะขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของภาพที่คุณจะเลือกใชงาน

2. Output  เปนการกํ าหนดรูปแบบการนํ าไปใชงานของภาพที่ไดมาจากขั้นตอนการ Input     เชน
รูปแบบของการบันทึกภาพ  การสงภาพทางอีเมล และการแสดงภาพตัวอยาง เปนตน

3.  Filters  เปนการกํ าหนดเทคนิคพิเศษซึ่งคลายกับ Filters ของโปรแกรม Adobe Photoshop เชน 
ความลึกของสี  การแทนตัวกันของสี  เอ็ฟเฟคตของสี  การแสดงผลของภาพ  ขนาดของภาพ  เปนตน

4.  Hotkey  เปนการกํ าหนดคียบนคียบอรด  ซ่ึงจะเปนคียกํ าหนดใหเริ่มจับภาพ โดย Hotkey นี้  
คุณสามารถที่จะกํ าหนดเองได

จากการที่ทราบขั้นตอนหลักๆ ของการใชโปรแกรมแลว ผูเขียนจะขอกลาวถึงรายละเอียดของการใช
งานแตละสวนควบคูกันไปเลย

    
ลักษณะนี้เปนการจับภาพเปนขอบเขต แลวบันทึกภาพที่จับไดเปนไฟลในรูปแบบตาง ๆ
1. ใหใชเมาสคลิกเลือก A region to File จะปรากฏดังภาพ
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2. คลิกคํ าสั่ง Output Properties เพื่อกํ าหนดรูปแบบของไฟลภาพ  กํ าหนดชื่อไฟลภาพ ซ่ึงมีให

เลือก 3 หัวขอ เชน Ask for file name  ถามชื่อไฟลเมื่อมีการบันทึก  Fixed file name กํ าหนด
ชื่อไฟลภาพใหตายตัว  Automatic file name ใหโปรแกรมตั้งชื่อใหโดยอัตโนมัติ ชื่อไฟลจะขึ้น
ตนดวย SNAG-0000.PNG  ขั้นตอไปกํ าหนดโฟลเดอรที่จะเก็บไฟล เชน C:\My 
Documents\SnagIt Catalog เมื่อกํ าหนดเสร็จแลวใหคลิก OK
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3. ถาภาพที่ตองการจับนั้นมีขนาดใหญเกินกวาจะแสดงไดหมดในหนึ่งหนาจอมอนิเตอร ใหเลือก

คํ าสั่ง A scrolling window
4. เมื่อกํ าหนดคาตาง ๆ แลว ใหกด Hotkey ที่คุณกํ าหนด รูปของเมาส เคอรเซอรจะเปลี่ยนเปน

เครื่องหมายบวก  คลิกเมาสปุมซายแลวเลื่อนเคอรเซอร เพื่อกํ าหนดขอบเขตของภาพที่คุณ
ตองการ แลวคลิกเมาสปุมซายอีกครั้ง  ถาตองการยกเลิกใหคลิกเมาสปุมขวาหรือกดปุม Esc

5. โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอยางใหดูกอน  ถาคุณพอใจใหกดปุม Enter ภาพที่จับไดจะไป
ปรากฏอยูในโฟลเดอรที่ตองการ

    
จะเปนการกํ าหนดใหโปรแกรม SnagIt จับภาพเปนคลิปบอรด เพื่อมาใชงาน โดยไมมีการบันทึกไว

ในโฟลเดอร หรือถาจะบันทึกเก็บไวก็สามารถกระทํ าได
1. ใหใชเมาสคลิกเลือก A region to Clipboard  ดังรูป
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2. กํ าหนดรูปแบบของ  Output  ตามที่เคยกลาวมาแลว
3. เมื่อกํ าหนดคาตาง ๆ เรียบรอยแลว ใหกด Hotkey ที่คุณกํ าหนด รูปของเมาส เคอรเซอรจะ

เปลี่ยนเปนเครื่องหมายบวก  คลิกเมาสปุมซายแลวเลื่อนเคอรเซอร เพื่อกํ าหนดขอบเขตของ
ภาพที่คุณตองการ แลวคลิกเมาสปุมซายอีกครั้ง ถาตองการยกเลิกใหคลิกเมาสปุมขวา  หรือกด
ปุม Esc

4. โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอยางใหดูกอน  เพื่อใหคุณสามารถคัดลอกภาพนั้นไปใชที่อ่ืนได

    
จะใชเมื่อตองการจับภาพบางสวนที่คุณตองการ ซ่ึงภาพที่จับไดนั้น จะรวมเอา Window Borders, 

Title Bar. Menu Bar,  Scroll Bar และ Capture Line  ตัวอยางการใชงาน เชน  ถาคุณตองการรูปเฉพาะใน
สวนของทูลบารของโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด ก็สามารถทํ าได

1. ใหใชเมาสคลิกเลือก A window to File  ดังรูป
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2. กํ าหนดรูปแบบของ Output  ตามที่เคยกลาวมาแลว
3. เมื่อกํ าหนดคาตาง ๆ ตามตองการแลว  ใหกด Hotkey ที่คุณกํ าหนด รูปของเมาส เคอรเซอร

จะเปลี่ยนเปนรูปมือ
4. เลื่อนเมาสเคอรเซอรไปที่บริเวณทูลบารที่คุณตองการ  แลวคลิกเมาสปุมซาย จะไดภาพทูลบาร 

ดังรูปถาตองการยกเลิกใหคลิกเมาสปุมขวา หรือกด Esc

หมายเหตุ  ถาตองการจับภาพในสวนอื่นในหนาตาง เชน ปุม OK  หรือ Cancel (ซ่ึงคอนขางจะเปนสวนเล็ก
ของหนาตาง)  สามารถทํ าไดโดยการจับภาพรูปแบบนี้  แลวคลิกเมาสไปยังปุม OK  หรือ Cancel ก็จะไดรูป
ปุม OK  หรือ Cancel ตามตองการ

   
จะเปนการจับภาพที่มีขนาดเกินกวาที่จะแสดงไดหมดในหนึ่งหนาจอมอนิเตอร  รวมทั้งภาพจากเว็บ

เพจดวยโดยโปรแกรม SnagIt จะทํ าการเลื่อน Scroll Bar ใหเองโดยอัตโนมัติ จากบนลงลาง และจากซายไป
ขวา (ตองกํ าหนดที่ Input ดวย) เมื่อครบหนึ่งหนาจอมอนิเตอร โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอยางใหดู

1. ใหใชเมาสคลิกเลือก A scrolling window  ดังรูป
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2. กํ าหนดรูปแบบ Output  ตามที่เคยกลาวมาแลว
3. เมื่อกํ าหนดคาตาง ๆ เรียบรอยแลว ใหกด Hotkey ที่คุณกํ าหนด
4. ใหคลิกเมาสปุมซายเพื่อเริ่มตนการจับภาพแบบ Scrolling  โปรแกรมจะการเลื่อน Scroll Bar 

ใหเองโดยอัตโนมัติ จากบนลงลางและจากซายไปขวา เมื่อครบหนึ่งหนาจอ โปรแกรมจะหยุด
เอง แลวจะแสดงภาพตัวอยางใหดู  ถาคุณพอใจใหกดปุม Enter ภาพที่จับไดจะไปปรากฏอยูใน
โฟลเดอรที่ตองการ
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จะเปนการจับภาพวัตถุที่ปรากฏอยูบนจอภาพ เชน ภาพไอคอนบนพื้นจอ ภาพปุมสัญรุปตาง ๆ 
ของโปรแกรม เปนตน

1. ใหใชเมาสคลิกเลือก An object on the screen ดังรูป

2. กํ าหนดรูปแบบ Output  ตามที่เคยกลาวมาแลว
3. เมื่อกํ าหนดคาตาง ๆ ตามตองการแลว  ใหกด Hotkey ที่คุณกํ าหนด รูปของเมาส เคอรเซอร

จะเปลี่ยนเปนรูปมือ
4. เลื่อนเมาสเคอรเซอรไปที่บริเวณไอคอนบนพื้นจอที่คุณตองการ        แลวคลิกเมาสปุมซาย จะ

ไดภาพไอคอน ดังรูปถาตองการยกเลิกใหคลิกเมาสปุมขวา หรือกด Esc  ในกรณีเลือกปุมสัญ
รูปของโปรแกรมตาง ๆ  จะตองนํ าเมาสไปวางที่ปุมสัญรูปที่ตองการจับภาพ  แลวคอยสักครู  
จนกระทั่งโปรแกรมลอมรอบกรอบสีแดงที่ปุมสัญรูปที่คุณตองการแลว จึงคลิกเมาสปุมซาย จะ
ไดภาพปุมสัญรูปตามตองการดังรูป
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การเลือก The entire screen จะเปนการจับภาพทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถเห็นไดทั้งหมดในหนึ่งหนา
จอมอนิเตอร

1. ใหใชเมาสคลิกเลือก The entire screen ดังรูป

2. กํ าหนดรูปแบบของ Output ตามที่เคยกลาวมาแลว
3. กด Hotkey ที่โปรแกรมกํ าหนด  แลวโปรแกรมก็จะจับภาพที่คุณตองการ
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จะเปนการจับภาพเพียงบางสวนใหเปนรูปทรงตาง ๆ ไดตามอิสระ
1. ใหใชเมาสคลิกเลือก A freehand region ดังรูป

2. กํ าหนดรูปแบบของ Output ตามที่เคยกลาวมาแลว
3. กด Hotkey ที่โปรแกรมกํ าหนด แลวคลิกลากเมาสใหเปนรูปทรงตาง ๆ ไดตามตองการ เมื่อ

ปลอยเมาสก็จะไดภาพรูปทรงอิสระ ดังรูป
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จะเปนลักษณะการจับภาพเมนูที่คลายคลึงกับ A region to file ในเวอรชั่นกอน  เพียงแตไมตองใช
เมาสคลิกลากเพ่ือกํ าหนดขอบเขตของเมนูที่คุณตองการ  โปรแกรมตัวนี้จะดํ าเนินการใหเอง โดยจะมีการ
หนวงเวลาเอาไว

1. ใหใชเมาสคลิกเลือก A menu with time dalay oftion ดังรูป

2. กํ าหนดรูปแบบของ Output ตามที่เคยกลาวมาแลว
3. กด Hotkey ที่โปรแกรมกํ าหนด แลวโปรแกรมจะดํ าเนินการใหเอง   โดยจะมีการหนวงเวลาให

ดวยการปรากฎเปนตัวเลขที่มุมจอดานลางขวา 4-3-2-1-0 ก็จะทํ าใหไดภาพดรอบดาวนเมนู
ตามตองการ ดังรูป
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 ⌧   
เปนการจับภาพเฉพาะขอความที่ปรากฏบนหนาจอเทานั้น
1. ใหใชเมาสคลิกเลือก Text from a window ดังรูป
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2. กํ าหนดรูปแบบของ Output ตามที่เคยกลาวมาแลว  โปรแกรมจะกํ าหนดใหเปน Text file โดย

อัตโนมัติ
3. กด Hotkey ที่โปรแกรมกํ าหนด  แลวคลิกเมาสปุมซายก็จะไดไฟลขอความตองการ ดังรูป

      
เปนการบันทึกภาพวิดีโอที่ปรากฏบนหนาจอใหเปนไฟล .AVI  ตรงนี้ผูเขียนขอผานไปก็แลวกัน  

เพราะวาเนนเนื้อหาเรื่องการจับภาพเปนหลัก

     
เปนการจับภาพทั้งหมดจากเว็บเพจ  ตรงนี้ผูเขียนขอผานไปก็แลวกัน เพราะวาที่บานของผูเขียนใช

อินเตอรเน็ตไมได  ขั้นตอนนี้ตองกระทํ าในขณะที่ใชอินเตอรอยู

   
ลักษณะเชนนี้เปนการจับภาพวิดีโอในขณะเลนเกม วีดีโอซีดี หรือภาพสกรีนเซฟเวอรใหเปนไฟล

ภาพนิ่ง ในเวอรชั่นกอนจากนี้จะไดภาพเต็มจอ คือขนาด 800 X 600 pixcel แตในเวอรชั่นที่กํ าลังเขียนอยูนี้  
คาเริ่มตนของภาพที่จับไดจะอยูที่ 320 X 200 pixcel  ถาคุณตองการใหเปนภาพเต็มจอ จะตองไปกํ าหนดที่ 
Filters เพิ่มเติมดวย
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1. ใหใชเมาสคลิกเลือก A DirectX application(e.g.games) ดังรูป

2. กํ าหนดรูปแบบของ Output ที่เคยกลาวมาแลว โดยบางสวนโปรแกรมจะกํ าหนดมาใหแลว ให
กํ าหนดเพิ่มเฉพาะที่ตองการเทานั้น

3. ใชเมาสคลิกที่       หลังคํ าวา None จะปรากฏเปนเมนูยอย ใหเลื่อนเมาสไปที่ Emage Scaling 
> Custom Scale   จะปรากฏเปนไดอะล็อกซบ็อกซ Scale  ใหเลือก Scale to width and height 
แลวแกตัวเลขในชอง Width เปน 800 .ในชอง Height เปน 600 แลวคลิกคํ าสั่ง OK จะ
ปรากฏที่ Filters เปน Scale to 800X600
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4. กด Hotkey ที่โปรแกรมกํ าหนด  จะไดไฟลภาพนิ่งที่อยูในโฟลเดอรที่โปรแกรมกํ าหนดใหตาม

ตองการ ดังรูป

 
Hotkey จะเปนคียที่กํ าหนดใหเริ่มในการจับภาพซึ่งคุณสามารถที่จะกํ าหนดการเลือกใชตียใดเปน 

Hotkey ก็ได  ขอควรระวังก็คือ  อยาไปกํ าหนด Hotkey ซ้ํ ากับคียที่ใชงาน  หรือคียที่ไปซํ้ ากับการสั่งงานของ
โปรแกรมอื่น ๆ  โดยใชคลิกที่คํ าสั่ง Tools > Program preferences …ดังรูป
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กํ าหนดคียที่ตองการโดย
Select Capture Keys  ใชกํ าหนดใหเริ่มการจับภาพ โดยจะกํ าหนดเพียงคียเดียวก็ได  ไมจํ าเปนตอง

ใช 3 คียแตประการใด
Select Hide/Unhide Keys  ใชกํ าหนดใหแสดงหรือซอนโปรแกรม SnagIt
Select Repeat Last Capture Keys  ใชจับภาพใหมจากพื้นที่หนาจอตํ าแหนงเดิม


โปรแกรม SnagIt 7.3.0 ซ่ึงเปนเวอรชั่นลาสุด  จะมีลักษณะการใชงานคลายคลึงกันกับเวอรชั่น

6.2.0 อยูหลายประการดวยกัน  ผูเขียนจึงไมขอเปรียบเทียบใหเห็นในที่นี้ เนื่องจากจะทํ าใหเปลืองเน้ือที่หนา
กระดาษ ขอเสียของโปรแกรมตัวใหมก็คือ  คา Output ตาง ๆ ที่กํ าหนดในระหวางการใชงานโปรแกรมอยู
นั้นจะไมตายตัว เมื่อปดเครื่องคอมพิวเตอรไปแลว มาเปดเครื่องคอมพิวเตอรใชใหมอีกครั้ง  เมื่อจะใชงาน
โปรแกรม SnagIt เวอรชั่นใหม  จะทํ าใหตองไปกํ าหนดคา Output ใหมอีกทุกครั้งไป          หากทานผูอาน
ทดลองใชแลว มีปญหาประการใด  หรือติดใจโปรแกรมตัวนี้อยากไดไวใชงานตลอดไปโดยไมมีวันหมดอายุ
สามารถสงอีเมลมาที่ผูเขียนไดที่  phaisan_2000@yahoo.com   ครับ

 

mailto:phaisan_2000@yahoo.com
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ผู้ เขียน  นายไพศาล  สบืสาย 

ท่ีอยู ่  32  ถนนช่ืนมรรคา  ตาํบลสไุหงโก-ลก  อําเภอสไุหงโก-ลก  จงัหวดันราธิวาส  96120 

โทรศพัท์  08-7397-3533 

อีเมล์  phaisan2006@gmail.com, phaisan_2000@yahoo.com, sphaisan@hotmail.com  
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