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บทน า 
 

ปัจจุบันน้ีหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ eBook ไดน้ ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยส ำหรับกำรอ่ำนหนังสือ 
เนื่องจำก eBook นั้นสำมำรถอ่ำนได้ทุกที่ทุกเวลำ อีกทั้งหนังสือในรูปแบบของ eBook ยังสำมำรถแสดงผลได้ใน
รูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย กล่ำวคือภำยในหนังสือจะประกอบไปด้วยตัวอักษร ภำพ เสียง และอนิเมช่ันประกอบ
ภำยในหนังสือ eBook ได้ และลักษณะเด่นที่ส ำคัญของ eBook คือสำมำรถรองรับกำรอ่ำนได้บนอุปกรณ์กำร
สื่อสำรต่ำงๆ ที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นคอมพิวเตอร์  (Computer) โทรศัพท์มือถือ (Mobile) หรือแท็บเล็ตพีซี 
(Tablet PC) เป็นต้น 

โปรแกรม Sigil เป็นโปรแกรมในลักษณะโอเพนซอร์สซึ่งเป็นเครื่องมือแบบ WYSIWYG editor ที่เปิดให้
ผู้ใช้สำมำรถ Download เพื่อติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ เพื่อใช้ส ำหรับกำรสร้ำง, แก้ไข, ค้นหำ
ข้อควำม, กำรสร้ำงสำรบัญ หรือจัดกำรโฟลเดอร์และไฟล์ประกอบใน eBook เป็นต้น ในรูปแบบชนิดไฟล์ในแบบ
ต่ำงๆ เช่น .epub  ซึ่งเป็น eBook ฟอร์แมต ePub (นำมสกุลไฟล์แบบ .epub)ที่มีลักษณะของเอกสำรในรูปแบบ 
XML (Extensible Markup Language) ที่มีส่ วนขยำยเป็น  .epub และควบคุมกำรน ำเสนอผลด้วย  CSS 
(Cascading Style Sheets) ท ำให้ eBook ฟอร์แมตนี้มีลักษณะเด่นในหลำยด้ำนและสำมำรถรองรับกำรแสดง
ผลได้อย่ำงหลำกหลำยเป็นต้น โดยในคู่มือเล่มนี้จะน ำเสนอเครื่องมือในกำรใช้งำนเบื้องต้นของโปรแกรม Sigil ใน
เวอร์ช่ัน 0.7.4 โดยเนื้อหำภำยในเหมำะอย่ำงยิ่งส ำหรับผู้ที่ยังไม่มีควำมรู้พื้นฐำนในด้ำนกำรท ำหนังสือในลักษณะ 
eBook  ให้สำมำรถสร้ำง eBook ที่มีสื่อประสมต่ำงๆ ประกอบภำยในอย่ำงหลำกหลำย เพื่อให้สำมำรถสร้ำงสรรค์
สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ต่อไป 

หนังสือนี้จัดท ำข้ึนภำยใต้ภำยใต้โครงกำรพัฒนำหนังสือวิทยำศำสตร์ของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดย
ได้รับกำรสนับสนุนจำก ดร.วีระพันธ์ จรรยำศักดิ์ และบริษัท เมวำ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
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บทท่ี 1 การติดตั้งโปรแกรม Sigil 
โปรแกรม Sigil นี้มีไว้ใช้อ่ำนไฟล์ EBook ชนิด .epub ที่สำมำรถรองรับกำรอ่ำนไดใ้นอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น 

Tablet PC, Smartphone หรือบน PC (Personal Computer) ได้ ซึ่งโปรแกรมนั้นมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไข 
ดัดแปลง หรือสร้ำงใหม่ขึ้นมำเองได้ด้วย 
 

1. เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม Sigil 
1.1. ดำวน์โหลดตัวโปรแกรมได้ที่ https://code.google.com/p/sigil/  หรือ http://sigil-eBook.com/   
1.2. หลังจำกดำวน์โหลดแล้วจะได้ไฟล์ส ำหรับติดตั้ง(ไฟล์ชนิด .exe) ดังภำพทำงด้ำนล่ำง จำกนั้นให้ดับเบิ้ลคลิก 

(Double Click) เพื่อติดตั้งโปรแกรม Sigil 

 
1.3. กดที่ปุ่ม Next เพื่อติดตั้งในข้ันตอนต่อไป 

 
 

  

https://code.google.com/p/sigil/
http://sigil-ebook.com/
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1.4. เลือกที่ I accept the agreement และกดทีปุ่่ม Next 

 
 

1.5. กดปุ่ม Next เพื่อติดตั้งในข้ันตอนต่อไป 
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1.6. กดปุ่ม Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม 

 
 

1.7. กดปุ่ม Finish เพื่อสิ้นสุดกำรติดตั้งโปรแกรม 
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1.8. ซึ่งเมื่อติดตัง้เสร็จแล้วจะได้ไอคอนส ำหรบั Double Click เพื่อเข้ำสู่โปรแกรมบนหน้ำจอคอมฯ ดังภำพทำง
ด้ำนล่ำง 

 
 

1.9. เมื่อเปิดโปรแกรม จะไดห้น้ำต่ำงโปรแกรมดังภำพทำงด้ำนลำ่งนี ้
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บทท่ี 2 เร่ิมต้นสร้าง eBook ในรูปแบบของ ePub 
ในบทแรกได้กล่ำวถึงติดตั้งโปรแกรม Sigil บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยำกและในบทนี้ผู้อ่ำน

จะได้เรียนรู้วิธีกำรสร้ำง eBook ในรูปแบบ ePub เล่มแรกโดยใช้เครื่องมือที่มีในโปรแกรม Sigil ดังต่อไปนี้ 
 

2. เริ่มต้นการสร้าง ePub 
2.1. ส่วนประกอบหนา้ต่างในโปรแกรมและข้อแนะน าเบื้องต้น โดยโปรแกรม Sigil มีส่วนประกอบต่ำงๆ ของ

หน้ำต่ำงภำยในโปรแกรมภำยในดังนี ้

 
 

1. Main Menu เป็นส่วนที่รวบรวมเมนูหลักที่ใช้ในกำรเข้ำถึงกำรท ำงำนของโปรแกรม เช่น เมนู File และ 
Open เป็นต้น 

2. Windows เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับมุมมองและรำยละเอียดข้อมูลภำยใน ประกอบด้วย Book Browser, 
Book View, Table of Content และส่วนของกำรขยำยมุมมอง 

1
X

) 

2 

3 

4 
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3. Toolbar Buttons เป็นส่วนของกลุ่มเครื่องมือทำงลัดเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงค ำสั่งกำรท ำงำนได้
อย่ำงรวดเร็ว 

2.2. วิธีการสร้างหนังสือ ePub เล่มแรก สำมำรถท ำโดยกำรพิมพ์เนื้อหำและจัดรูปแบบในหน้ำต่ำง Book View 
นั้นสำมำรถท ำได้ด้วยโปรแกรม Sigil โดยตรง หรือใช้วิธีกำรคัดลอก (Copy) เนื้อหำจำกแหล่งไฟล์เอกสำร
เนื้อหำอื่นๆ (เช่นจำกโปรแกรมเอกสำร Microsoft Word) แล้วจึงน ำมำวำง (Paste) ในโปรแกรม Sigil 

2.3. ภาพประกอบเนื้อหาในหนังสือ ePub ให้ผู้จัดท ำเตรียมไฟล์รูปภำพประกอบในรูปแบบนำมสกุลไฟล์ใน
ฟอร์แมต .jpg .png .gif พร้อมตั้ง ช่ือเป็นภำษำอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ไม่มีช่องว่ำง แยกทีละภำพ เพื่อใช้
ประกอบกำรท ำหนังสือ ePub 
 

*หมายเหตุ กำรคัดลอกเนื้อหำจำกเว็บหรือเอกสำรโปรแกรม Microsoft Word ควรน ำเนื้อหำมำวำงบน โปรแกรม Notepad ก่อน เพ่ือล้ำง
ค่ำรูปแบบเนื้อหำเดิม แล้วจึงคัดลอกเฉพำะข้อควำมจำก Notepad ไปวำงในโปรแกรม Sigil 
 

 
2.4. การสร้างเอกสารใหม่ หลังจำกเปิดโปรแกรม Sigil โปรแกรมจะสร้ำงหน้ำ (Page) ของหนังสือ ePub พร้อม

ส ำหรับวำงเนื้อหำในหนังสือ หรือเข้ำที่เมนู File >> แล้วไปที่เมนู New (ปุ่มคีย์ลัด Ctrl+N) ดังภำพทำง
ด้ำนล่ำง 
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2.5. ทดสอบพิมพ์เนื้อหา ในหน้ำต่ำงพิมพ ์Book View ดังภำพด้ำนล่ำง 

  
 

2.6. การก าหนดขนาดอักษร โดยสำมำรถท ำกำรก ำหนดข้อควำมส่วนหัวเรื่องเพื่อใช้เป็นสำรบัญ โดยคลิกเมำส์ใน
บรรทัดที่ก ำหนดเป็นหัวเรื่อง แล้วคลิกปุ่มเครื่องมือ Style เลือกสไตล์ H1 (Heading) ดังภำพ และหำกมี
เนื้อหำส่วนอื่นที่เป็น หัวเรื่องย่อย ก็สำมำรถก ำหนดให้เป็น H2 หรือ H3 ได้เช่นกัน 
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 เครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการจัดรูปแบบตัวอักษร 

 

เครื่องมือ ค าอธิบาย 

 
ใช้ปรับขนำดตัวอักษร ทั้งขนำดเล็กไปจนถึงตัวอักษรขนำดใหญ่ 

 
ใช้ปรับลักษณะตัวอักษร เช่น ตัวอักษรหนำ, เอียง, ขีดเส้นใต้ หรือ 
ตัวอักษรยก เป็นต้น 

 
ใช้ปรับกำรจัดต ำแหน่งตัวอักษรให้ ชิดซ้ำย ชิดขวำ หรือจัดกึงกลำง 
เป็นต้น 

 
ใช้ส ำหรับกำรจัดท ำหัวข้อเน้ือหำให้เป็นลักษณะของ Bullet หรือ
ล ำดับหมำยเลขหน้ำข้อ 

 
ใช้ส ำหรับกำรตัดข้อควำมเพื่อขึ้นหน้ำกระดำษใหม่ เหมำะส ำหรับ
กำรใช้เพื่อขึ้นบทเน้ือหำใหม่ในหนังสือ ePub 

 
ใช้เพื่อสร้ำงลิงค์เชื่อมโยงจำกข้อควำมไปยังแหล่งเชื่อมโยงภำยนอก 
เช่นเชื่อมโยงข้อควำมไปยังเว็บไซต์โดยผ่ำน Internet 

 
ใช้เพื่อสร้ำงลิงค์เชื่อมโยงจำกข้อควำมไปยังแหล่งเชื่อมโยงภำยใน
หนังสือ ePub 

 
ใช้เพื่อเพิ่มอักษรหรือสัญลักษณ์พิเศษลงในเน้ือหำของ ePub เช่น 

 © หรือ ® เป็นต้น 
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2.7. การกดบันทึก (Save) ผู้ใช้โปรแกรม Sigil ควรท ำอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อป้องกันไฟล์สูญหำยหรือเสียหำย โดย
คลิกปุ่มเครื่องมือ Save หรือค ำสั่งในเมนู File >> แล้วไปที่ค ำสั่ง Save  

 
 
2.8. การตั้งชื่อไฟล์ (ในที่นี้ตั้งช่ือเป็น My first EBook) และเลือกบริเวณที่ต้องกำรเก็บบันทึกไฟล์ (ในที่นี้เลือกที่ 

Document ในเครื่องคอมพิวเตอร์) โดยเลือกชนิดไฟล์นำมสกุล .epub 
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2.9. การสร้างสารบัญเนื้อหา โดยเมื่อบันทึก (Save) หนังสือ ePub แล้วถัดไปก็จะเป็นกำรสร้ำงสำรบัญเนื้อหำ 
โดยคลิกปุ่ม Tool >> Table Of Contents >> Generate Table of Contents ซึ่งจะมีหน้ำต่ำง Generate 
Table of Contents ดังภำพทำงด้ำนล่ำง 

 
 

 โปรแกรม Sigil จะตรวจสอบเนื้อหำที่เป็นรูปแบบ Heading style (เช่น h1) แล้วแสดงผลกำรตรวจสอบ
ดังภำพ 
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2.10. ยืนยันการสร้างสารบัญ โดยกำรคลิกปุ่ม OK จำกรูปที่ 5 เพื่อยืนยันกำรสร้ำงสำรบัญ จะปรำกฏสำรบัญ
เนื้อหำ (TOC: Table of content) ดังภำพทำงด้ำนล่ำง 

 
 
2.11. การน าเข้าไฟล์ภาพมาประกอบในเนื้อหา ซึ่งภำพที่น ำมำตกแต่งต้องมีรูปแบบชนิดไฟล์เป็น .jpg หรือ 

.png หรือ .gif และช่ือไฟล์รูปภำพดังกล่ำวต้องตั้งช่ือเป็นภำษำอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ไม่มีช่องว่ำง แยกทีละภำพ 

 โดยคลิกปุม่ขวำของเมำส์บนโฟลเดอร์ Images แล้วเลือกค ำสั่ง Add Existing Files 
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 เลือกภำพที่ต้องกำรน ำเข้ำ (ถ้ำต้องกำรเลือกมำกกว่ำ 1 ภำพ โดยน ำเข้ำครั้งเดียว ให้กดปุ่ม Shift ที่
คีย์บอร์ดค้ำงไว้ แล้วจึงเลือกรูปภำพที่ต้องกำร) โดยหลังจำกน ำเข้ำแล้วไฟล์รูปภำพดังกล่ำวจะเก็บอยู่
ในโฟลเดอร์ Images ของหนังสือ ePub ที่สร้ำงขึ้น 

 
 กำรน ำภำพไปตกแต่ง เริ่มจำกกำรคลิกเมำส์ต ำแหน่งที่ต้องกำรวำงภำพ จำกนั้นที่เมนู Insert >> 

File (เข้ำที่เมนลูัดที่ไอคอน ) เลือกภำพที่ต้องกำร (ในที่นี้เลอืกไฟล์ RetinaDisplay.jpg) 
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 แล้วคลิกปุม่ OK ก็จะปรำกฏภำพ ณ ต ำแหน่ง Cursor ดังภำพด้ำนล่ำง 

 
 

 หลังจำกกดที่ปุ่ม OK แล้วภำพที่เลือกจะปรำกฏลงบนเนื้อหำที่ต้องกำรตำมต ำแหน่งที่ก ำหนด  ดัง
ภำพทำงด้ำนล่ำง 
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2.12. การขึ้นหน้าหนังสือใหม่ โปรแกรม Sigil มีเครื่องมือส ำหรับกำรข้ึนหน้ำใหม่ เพื่อให้สำมำรถจัดเรียงเนื้อหำ
ในแต่ละบทได้อย่ำงเป็นหมวดหมู่ โดยใช้เครื่องมือ โดยไปที่เมนู Edit >> แล้วไปที่ค ำสั่ง Split At Cursor 

(เครื่องมือทำงลัด )ดังภำพทำงด้ำนล่ำง 

 
 

 หลงัจำกนั้นหน้ำเนื้อหำจะถูกแบง่เนื้อหำมำยังอีกไฟล์ (Section0002x.html) ดังภำพทำงด้ำนล่ำง 
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2.13. การใส่เส้นจบเนื้อหา (Marker) โดยโปรแกรม Sigil มีเครื่องมือเพื่อใช้ส ำหรับกำรสร้ำงเส้นขีดเพื่อระบุกำร
จบเนื้อหำ โดยไปที่เมนู Edit >> แล้วไปที่ค ำสั่ง Split Marker 

 
 หลังจำกเพิ่มเส้น Marker ในเนื้อหำแล้วจะเกิดเส้นแสดงส่วนจบเนื้อหำดังภำพ 
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2.14. การสรา้งภาพหน้าปกหนังสือ ใช้หลักกำรเดียวกับกำรน ำภำพที่ได้แนะน ำไปแล้ว เพียงแต่เมื่อน ำภำพเข้ำ
มำแล้วให้คลกิปุ่มขวำของเมำสท์ี่ภำพหน้ำปก แล้วเลือกค ำสัง่ Add Semantics > Cover Image ดังภำพ
ด้ำนล่ำง 

 
2.15. การก าหนดเมทาดาทา (Metadata) ซึ่งเป็นกำรเพิ่มข้อมูลอธิบำยหนังสือ ePub ให้สำมำรถใช้เป็นข้อมูล

ของข้อมูลเพื่อใช้ส ำหรับอธิบำยข้อมูลหนังสือ เพื่อช่วยกำรสืบค้นข้อมูลบรรณำนุกรมได้ดียิ่งขึ้นอันได้แก่ข้อมูล 
ช่ือเรื่อง ช่ือผู้แต่ง หรือภำษำหลักของหนังสือ เป็นต้น โดยเข้ำที่เมนูค ำสั่ง Tool >> Metadata Editor 
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 กำรก ำหนด Metadata ในเครื่องมือ Meta Editor ให้ป้อนช่ือเรื่องในช่องรำยกำร Title จำกนั้นใหป้้อนช่ือ 
ผู้แต่ง ในช่องรำยกำร Author และกรอกข้อมูลเลอืกภำษำหลักของหนังสือเป็น Thai ในช่องรำยกำร 
Language จำกนั้นกดปุม่ OK เพื่อยืนยันข้อมูล Metadata 
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บทท่ี 3 วิธีการท าหนังสือ ePub เป็น 2 ภาษาโดยใช้โปรแกรม Sigil 
โปรแกรม Sigil นั้นมีเครื่องมือที่สำมำรถรองรับกำรแก้ไขเนื้อหำ หรือกำรแปลภำษำจำกหนังสือ ePub 

ต้นฉบับที่เป็นภำษำอื่นได้ โดยผู้ใช้งำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 

3.1 เริ่มต้นแก้ไขหนังสือเป็น 2 ภาษา โดยกำรเลือกหนังสือที่ต้องกำรแปล (ภำษำอังกฤษ) ยกตัวอย่ำง เช่น 
หนังสือ ePub เรื่อง Physical Science for Middle School สำมำรถดำวน์โหลดที่ลิงค์ทำงด้ำนล่ำงนี้  
https://sites.google.com/a/punsarn.asia/ck12translation/ck-12-textbooks/ck-12-physical-science-for-middle-school 

 หลังจำกดำวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Sigil จำกนั้นเข้ำเมนู Open >> แล้วเลือก
ไฟล์หนังสือที่ดำวน์โหลดมำ (นำมสกุล .epub) ดังภำพทำงด้ำนล่ำง 

 
  

https://sites.google.com/a/punsarn.asia/ck12translation/ck-12-textbooks/ck-12-physical-science-for-middle-school
https://sites.google.com/a/punsarn.asia/ck12translation/ck-12-textbooks/ck-12-physical-science-for-middle-school
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 ไฟล์หนังสือโหลดเข้ำไปและเปิดใน Sigil จะได้ดังรูปด้ำนล่ำง หลังจำกเปิดไฟล์หนังสือ ePub ที่
ต้องกำรแปลเนื้อหำเป็นภำษำไทยแล้วจะพบว่ำ หน้ำจอเนื้อหำบนโปรแกรม Sigil ได้ถูกแบ่งออกเป็น 
2 คอลัมน์ โดยคอลัมน์ทำงด้ำนซ้ำยคือส่วนที่เรำต้องใส่ค ำแปลภำษำไทยเข้ำไปแทนที่ข้อควำม
ภำษำอังกฤษเดิม และในส่วนคอลัมน์ทำงด้ำนขวำคือ ต้นฉบับที่เป็นภำษำอังกฤษ (ผู้ใช้ไม่ควรแก้ไข
ข้อมูลในเนื้อหำต้นฉบับ) 

 
 

 

 

 

 ส ำหรับวิธีกำรแปล คือ ให้พิมพ์ค ำแปล เข้ำไปในแทนที่ภำษำอังกฤษที่อยู่ในคอลมัน์ทำงด้ำนซ้ำยมือ 
ถ้ำย่อหน้ำที่แปลมีควำมของเนื้อหำยำวกว่ำย่อหน้ำของต้นฉบับจริง โปรแกรม Sigil จะจัดย่อหน้ำ
ของสองฝัง่ทีส่ัมพันธ์กันโดยอัตโนมัต ิ

  

ส่วนใส่ค ำแปลภำษำไทย ส่วนต้นฉบับส ำหรับ

เปรียบเทียบแปล  

ห้ำมแก้ไข 
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3.2 การแก้ไขภาพในหนังสือ ePub ท่ีต้องการแปล ได้โดยข้ันตอนดังนี ้
 
 
กำรแปลข้อควำมหรือแก้ไขเนื้อหำในรูปภำพ ควรมีกำรตรวจสอบลิขสิทธิ์ของภำพดังกล่ำวก่อนว่ำสำมำรถแก้ไขได้หรือไม่ โดยมี
วิธีกำรตรวจสอบลิขสิทธิ์โดยเข้ำตรวจสอบท่ี Reference ทำงด้ำนล่ำงสุดของไฟล์หนังสือ ePub ท่ีจะแปล โดยถ้ำมีกำรข้อควำม
ระบุว่ำ CC-BY-NC-SA (CC ย่อมำจำก Creative Commons) แปลว่ำอยู่ภำยใต้สัญญำอนุญำตครีเอทีฟคอมมอนส์ ซึ่งมี
ควำมหมำยว่ำสำมำรถท ำกำรดัดแปลงได้โดยไม่ต้องขออนุญำต  
 

 คลิกขวำที่รูปภำพที่ต้องกำรแก้ไข แล้วเลือกที่ค ำสั่ง Save As ดังภำพด้ำนล่ำง 

 
 ตั้งช่ือไฟล์ภำพใหมโ่ดยระบุนำมสกุลไฟล์เป็น .png ในที่นี้ต้ังช่ือไฟล์ Scientist.png และกดปุ่ม Save 

เพื่อบันทึกไฟล์รปูภำพใหม ่

 

เง่ือนไขการแก้ไฟล์รูปภาพ 
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 ใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภำพ (ผู้ใช้อำจใช้โปรแกรมอื่นๆ ได้ตำมควำมถนัดเช่น Photoshop เป็นต้น) 
ในที่นี้จะใช้โปรแกรม Paint ที่มีมำพร้อมระบบปฏิบัติกำร Windows ในกำรตกแต่งแก้ไขไฟลร์ูปภำพ
ที่มีกำรบันทกึไปก่อนหน้ำนี ้(Scientist.png) ตัวอย่ำงดังภำพทำงด้ำนล่ำง 

 
 น ำภำพที่แก้ไขแล้วมำยังในหนังสือ ePub ที่ต้องกำรแปล โดยกำรคลิกขวำที่แถบ Images ในแถบ 

Book Browser >> แล้วเลือกค ำสั่ง Add Existing Files >> แล้วเลอืกไฟลร์ูปภำพที่แก้ไขแล้ว 
(Scientist.png) ดังภำพทำงด้ำนล่ำง  
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 ท ำกำรเลือกบริเวณที่ต้องกำรวำงรูปภำพในหนงัสอื ePub จำกนั้นเข้ำที่เครื่องมือ  แล้วเลือก
รูปภำพที่ต้องกำรใส่ในเนื้อหำ (Scientist.png) >> และกดที่ปุ่ม OK ดังภำพทำงด้ำนล่ำง 

 
 

 ทดสอบผลลพัธ์กำรเพิ่มรูปภำพทีผ่่ำนกำรแก้ไขดังภำพทำงดำ้นล่ำง 

 ภำพที่ผ่ำนกำรแก้ไข 

(Scientist.png) 
ภำพต้นฉบับเดิม 

เลือกบริเวณที่

ต้องการวาง

รูปภาพแก้ไข 

(Scientist.png) 
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3.3 การแปลข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) จะมีควำมแตกต่ำงจำกข้อควำม
ทั่วไป ซึ่งถ้ำพิมพ์ข้อควำมเพื่อแก้ไขจะท ำให้ลิงค์ที่มีกำรเช่ือมโยงอยู่ในข้อควำมเดิมหำยไปทันที จึงต้องมีกำร
ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนดังนี้ 

 เลื่อนเมำส์ไปยังบรเิวณส่วนตรงกลำงหรือด้ำนหลังข้อควำมที่มีกำรเช่ือมโยงลงิค์ 

 จำกนั้นพิมพ์ข้อควำมค ำแปลแทรกเข้ำไป แล้วจึงลบตัวอักษรภำษำอังกฤษที่ไม่เกี่ยวข้องออกดงัภำพ 

                 
พิมพ์ข้อควำมแทรกระหว่ำง

ข้อควำมที่เช่ือมโยงลิงค์เดิม 

โดยพิมพ์ค ำว่ำ “ด้ำนล่ำง” 

คลิกเลือกระหว่ำงกลำง

ข้อควำมที่มีกำรเช่ือมโยง ในที่น้ี

เลือกวำงหลงัค ำว่ำ “be” 


