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คู่มอืโปรแกรม  My Studio PC 

เราแบ่งออกเป็น 3 ล าดบัขั้นตอนส าคญั คือ  

ขั้นตอนที่ 1 วธีิการใช้โปรแกรมและการสร้างโครงสร้าง(section)ของหนังสือ 

การเขา้สู่โปรแกรม  
1. เร่ิมตน้ใชโ้ปรแกรม 
2. เลือกรูปแบบความละเอียดของเสียง 
3. ใส่ช่ือ Project Folder Name หรือ ช่ือหนงัสือ 
4. Book information 
5. Insert Section 

ขั้นตอนที่ 2 วธีิการบันทกึ ( Recording ) 

1. ปุ่มในการ Recoard 
2. Recording Settings 
3. Voice Guidance 
4. ขั้นตอนการบนัทึก 
5. ขั้นตอนการแกไ้ขเม่ืออ่านผดิ  

 อดัทบั (Overwrite)  
 การแทรก (Punch in หรือการ insert)  

6. การแบ่ง Phrase หรือ split phrase 
7. การรวม Section (Join)  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการ Build Book และ Export 

1. Build Book 

2. Audio Export  
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ขั้นตอนที่ 1 วธีิการใช้โปรแกรมและสร้างโครงสร้าง(section)ของหนังสือ 
การเข้าสู่โปรแกรม    สามารถเข้าได้สองวธีิด้วยกนั โดยวธีิดังต่อไปนี้                                                                   

1. กดปุ่ม start menu > Programs > MyStudioPC > MyStudioPC 
2. หรือ เลอืก Icon ที่ช่ือว่า My Studio PC  ตรงหน้าจอหลกั (desktop) 

1. เร่ิมต้นใช้โปรแกรม                                                                                                                                
เม่ือเขา้สู่โปรแกรมแลว้จะเห็นภาพโปรแกรมโดยจะเร่ิมตน้ใหผู้ใ้ชเ้ลือกระหวา่ง Open , New และ 
DAISY import  
- หากผูใ้ชเ้ลือก Open หมายถึงการเปิดงานเก่าข้ึนมา เพื่อท างานต่อ 
- หากผูใ้ชเ้ลือก New เป็นการเร่ิมสร้างงานใหม่ หากผูใ้ชเ้ลือก  
- Daisy Import หมายถึงผูใ้ชน้ าหนงัสือท่ีผลิตจากโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นระบบเดซีเหมือนกนัเขา้มา
ท างานต่อ 

 

2. เลอืกรูปแบบความละเอยีดของเสียง                                                                                                                                  
หลงัจากนั้นหากผูใ้ชจ้ะเร่ิมสร้าง project ใหม่กใ็หเ้ลือก new หลงัจากท่ีเลือก new แลว้กจ็ะมีหนา้ต่าง
ของการเลือกความละเอียดของเสียง การบนัทึกของหอ้งสมุดใหเ้ลือกเป็น PCM 44.1 KHZ MONO  

 

หลงัจากเลือกรูปแบบของเสียงแลว้ , Click "OK" หรือ กดปุ่ม "Enter"  
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3. ใส่ช่ือ Project Folder Name หรือ ช่ือหนังสือ                                                                               

เม่ือเลือกระดบัความละเอียดของเสียงเรียบร้อยแลว้โปรแกรมจะใหผู้ใ้ชเ้ลือกท่ีเกบ็งานท่ีจะ
สร้าง และใส่ช่ืองานหรือช่ือหนังสือ ซ่ึงในที่นีช่ื้อที่จะใส่ในช่อง file name น้ันจะไปเป็นช่ือของ folder ที่
จะเกบ็งานไว้น่ันเอง และควรตั้งช่ือเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ในกรณีท่ีเราอ่านหนงัสือภาษาไทย เราจะ
ใส่เป็นตวัเขียนภาษาองักฤษ แต่อ่านเป็นภาษาไทย( Karaoke) เช่น กฎหมายอาญา = Kodmuy_rya 
เป็นตน้ เพื่อไม่ใหโ้ปรแกรม error นั้นเอง จะตั้งช่ือไดไ้ม่เกิน 63 ตวัอกัษร และหา้มเวน้วรรค ถา้จะเวน้
วรรคใหใ้ช ้_ (underscore) ดงัรูปต่อไปน้ี 

 

หลงัจากสร้างช่ือ Project Folder Name แลว้ Click ท่ี save  

 

หลงัจากสร้างช่ือ Project Folder Name แลว้ , Click "OK" หรือ กดปุ่ม "Enter" หรือ Alt+S 

 

 



 4 

4.Book information                                                                                                                                                                        

เม่ือยนืยนัการตั้งช่ือเรียบร้อยแลว้โปรแกรมจะมีหนา้ต่างข้ึนมาเพื่อใหผู้ใ้ชก้รอกรายละเอียด
ของหนงัสือโดยผูใ้ชส้ามารถกรอกตามท่ีหนงัสือมีรายละเอียด เช่น ช่ือหนงัสือ * ( ช่ือเดียวกบั Project 
Folder Name ) และต่อไปน้ีสามารถใส่ขอ้มูลภาษาไทยได ้ช่ือผูแ้ต่ง เลขท่ีหนงัสือเป็นตน้                                                                                                                                         
*หมายเหตุ จุดทีต้่องใส่เป็นภาษาองักฤษมี 2 จุดคอื Project Folder Name และ Title 

Title : ช่ือหนงัสือ ( ช่ือเดียวกบั Project Folder Name )  

Author :  ช่ือผูแ้ต่ง  

Publisher :  หอ้งสมุดคนตาบอดแห่งชาติ 

Language : ภาษา เลือกเป็น Thai  

Character set :  tis-620 

Identifier :  เลขทะเบียนหนงัสือ ทางหอ้งสมุดจะเป็นผูเ้ติมเอง 

Narrator :  ช่ือผูอ่้าน ถา้มี 

ISBN :  เลขมาตรฐานหนงัสือ (ISBN: ถา้ผูอ่้าน อ่านใหก้ค็วรใส่ใหเ้รียบร้อย) 
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5. Insert Section 

 

หนา้จอจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ดา้นบนจะเป็นส่วนของ section ซ่ึงส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีใชส้ าหรับ
การแบ่งส่วนต่างๆของหนงัสือ เช่น หวัขอ้หลกั บท หรือแลว้แต่ตามท่ีหนงัสือแบ่งมา สามารถยดึหลกั
ตามสารบญัของหนงัสือได ้

* เราสามารถเพิม่ section "Insert section" จากเมนู "Edit"(Alt + E) หรือ กด "Shift + Insert"  

                              

แต่ใน Section แรกจะ เป็นส่วนของช่ือเร่ือง เราจะตอ้งอ่านดงัน้ี " ช่ือเร่ือง ... ผูแ้ต่ง ... ผูแ้ปล .... ISBN .... 
จ านวนหนา้ จดัท าเป็นหนงัสือเสียงในระบบ daisy ncc only เม่ือวนัท่ี-เดือน-ปี ผูอ่้านคือ ...."                            
* ดังน้ัน การสร้าง section ควรท าให้เสร็จก่อนทีจ่ะอ่านเพือ่ความสมบูรณ์ของหนังสือ 
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6. การตั้งช่ือและระดบัของSection 

     ส าหรับ section น้ีสามารถตั้งช่ือโดยตั้งใหต้รงตามหวัขอ้ของหนงัสือได ้เช่น ค าน า สารบัญ บทที ่1 
บทที ่2 เป็นตน้ และนอกจากนั้นยงัสามารถท่ีจะตั้งระดบั (level) โดยดูตามตน้ฉบบัจากหนงัสือ เช่น ขอ้ 
1 ตั้งเป็น level 1 1.1 ตั้งเป็น level 2 1.1.1 ตั้งเป็น level 3 โดย level สามารถตั้งไดม้ากท่ีสุด 6 ระดบั โดย
มีขั้นตอนการตั้งดงัต่อไปน้ี 
1. ให ้double คลิกท่ีต าแหน่งของ section ท่ีตอ้งการจะเปล่ียน เม่ือคลิกแลว้จะมีหนา้ต่างปรากฏ  ดงัรูป 

 
 

2.ในส่วนของ level โดยปกติจะเร่ิมตน้ท่ี level 1 ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนได ้6 ระดบัตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
3. ในส่วนของ Heading ผูใ้ชส้ามารถตั้งช่ือของ section ตามหวัขอ้ของหนงัสือท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
4. ในส่วนของ Comment ผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งใส่ขอ้มูลใดๆ ลงไปกไ็ด ้
5.เม่ือตั้งทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกปุ่ม OK เพื่อเป็นการยนืยนัและเสร็จส้ินการตั้งค่า section 
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7. การใส่เลขหน้าของหนังสือ 

     การใส่เลขหนา้ถือวา่เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับการผลิตหนงัสือเสียงระบบเดยซ่ี์ ซ่ึงจะท าใหผู้ ้
ท่ีน าหนงัสือไปอ่านจะสามารถไปยงัหนา้ต่างๆของหนงัสือไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยมีวิธีการใส่เลขหนา้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ไปยงั Phrase ท่ีมีประโยคเร่ิมตน้ข้ึนหนา้ใหม่  
2. Double คลิกท่ี Phrase นั้นๆหรือกดปุ่ม Enter จปรากฏหนา้ต่างดงัรูป 

 

 
 

3. ตรงส่วนท่ีเขียนวา่ Page จะสามารถเลือกรูปแบบของเลขหนา้ได ้4 รูปแบบดว้ยกนั ซ่ึงไดแ้ก่ 
3.1 Auto Page ในส่วนน้ีจะเป็นการใส่เลขหนา้โดยอตัโนมติั ซ่ึงผูผ้ลิตไม่จ าเป็นตอ้งเขียนเลขหนา้

ลงไป โดยเลขหนา้จะเร่ิมตน้ใหจ้าก 1 
3.2   Manual Page ในส่วนน้ีผูผ้ลิตจะตอ้งใส่เลขหนา้เอง 
3.3   Front Page ในส่วนน้ีจะใชใ้นกรณีท่ีเป็นหนา้ท่ีไม่มีเลขหนา้ซ่ึงอยูห่นา้แรกๆ ของหนงัสือ 
3.4   Special Page ในส่วนน้ีจะใชใ้นกรณีท่ีเป็นหนา้พเิศษ เช่น (A B C , I II III ) เป็นตน้ 
4. หลงัจากใส่เลขหนา้เรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม OK 

 

อืน่ๆ 
     ค าสัง่อ่ืนๆซ่ึงไดแ้ก่ cut copy Paste delete All Delete All Select  สามารถใชง้านไดเ้หมือนกบัค าสัง่
ของโปรแกรมทัว่ไปใน Windows 
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ขั้นตอนที่ 2 วธีิบันทึก ( Recording ) 

1. ปุ่มในการ Record 

ปุ่ม Record (F8) 
 

 

ปุ่ม Stop (Spacebar) 
 

 

ปุ่ม Play (F5) 
 

 
 

2. Recording Settings                                                                                                                                
1. เลอืก Menu "Option"(Alt + O) แล้วเลอืก Record "Recording..."(R)  

 

2. ส่วนท่ีส าคญัในการบนัทึก คือ การตั้งค่า Phrase detection ค่าเบ้ืองตน้ของ phrase pause time คอื 0.4 
seconds ค่า noise level เปล่ียนเป็น "Normal" t"Low" or "High" การตั้งค่า Phrase detection กข้ึ็นอยูก่บั
ลกัษณะการอ่าน ประโยชน์ของ Phrase detection กจ็ะช่วยเราในการตดั phrase ท าให ้phrase สั้นหรือ 
ยาวกข้ึ็นอยูก่บัการตั้งค่า เช่น ถา้เราเลือก ค่า phrase pause time คือ 0.4 seconds ค่า noise level เป็น 
hight(-20db) กห็มายความวา่ ถา้ไม่มีเสียงเขา้ไปในระดบัต ่ากวา่ 20 db นาน 0.4 โปรแกรมกจ็ะท าการตดั 
phrase   นอกนั้นในส่วนอ่ืนๆ เราจะ ตั้งค่าเบ้ืองตน้ ดงัภาพ 
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3. Voice Guidance (ค าแนะน า) 

1. เลือก Menu "Option"(Alt + O) แลว้เลือก "Voice guidance"(G)  
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2. เราสามารถเปิด และ ปิด voice guidance ได ้ส าหรับผูไ้ม่ตอ้งการ กส็ามารถปิดไดโ้ดย เลือก Off  

 

3. หลงัจากตั้งค่า voice guidance เรียบร้อย , press the "Enter" key to save the settings. 

4. ขั้นตอนการบันทกึ                                                                                                                                    
1. ก่อนท่ีจะบนัทึกตอ้งเลือก section หรือ หวัขอ้ท่ีเราจะอ่านก่อน  
2. แลว้ค่อยเลือกส่วนดา้นล่างจะเป็นส่วนของ การบนัทึก  
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3. ระบบการบนัทึกของโปรแกรมถา้เราจะ REC (F8) จะต้องกด Recoard 2 คร้ัง เพราะการกดคร้ังแรก
จะเป็นการ test สงัเกตตรงมุมขวาจะเป็นสีเหลืองเพื่อลองดูวา่ระดบัความดงัของเสียงท่ีอ่าน ดงัหรือไม่ 
เสียงท่ีดงัฟังชดัจะตอ้งอยูใ่นระดบั มากกวา่ -10dB หรือสีส้ม ,สีแดง ดงัภาพ  
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4. เมื่อเราทดสอบเสียงแล้วกพ็ร้อมจะบันทกึ กก็ด REC (F8) อกีคร้ัง สงัเกตวา่จะเป็นสีม่วงตรงมุมขวา 
เรากอ่็านไปเร่ือยๆ จะเห็นไดว้า่ โปรแกรมจะตดัเป็น Phrase ยอ่ยไปเร่ือยๆ โปรแกรมจะตดั Phrase ก็
ต่อเม่ือเราเวน้วรรค หรือเวน้จงัหวะ หรือไม่มีเสียงเขา้ mic (เราสามารถ set ค่า ไดท่ี้ Recoard seting ได)้ 
การตดั phrase กจ็ะช่วยเราไดใ้นตอนเราแกไ้ข เพราะเราไม่ตอ้งอ่านใหม่ทั้งหมด เม่ือเราอ่านผดิจะตอ้ง
กด STOP หรือ Spacebar ทนัทีไม่เช่นนั้นโปรแกรมจะท าการบนัทึกไปเร่ือยๆ  
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5. ขั้นตอนการแก้ไขเมื่ออ่านผดิ 

การแกไ้ขมี 2 วิธี คือ  
- อดัทบั (Overwrite)  
- การแทรก (Punch in หรือการ insert) 

อดัทบั (Overwrite)       คอื การแก้ไขในขณะที่อ่าน  

1. เม่ือเราอ่านผดิเราก ็stop ทนัที ต่อจากนั้นกท็  าการเลือก Phrase ท่ีเราผดิ ( การเลือกกเ็ล่ือนลูกศรข้ึน-ลง 
หรือ click เลือกไดเ้ลย โปรแกรมจะท าการเล่นอตัโนมติัใน phrase นั้นให)้ ในภาพคือผดิตรง phrase 4  
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2. เม่ือเลือกไดแ้ลว้ เรากด REC แลว้กอ่็านแกไ้ข และอ่านต่อไดเ้ลย ในภาพจะเห็นวา่ตั้งแต่ phrase 4 จะ
ถูกบนัทึกทบัทั้งหมด ดงัภาพ 

 

 

การแทรก (Punch in หรือการ insert)  

คอื การแทรกข้อความหรือประโยค การแก้ไขในส่วนที่เราอ่านไปแล้ว อาจจะลมืหรือ อ่านผดิ แต่จุดทีผ่ดิ
อาจ เป็นส่วนของต้นหัวข้อ หรือกลางหัวข้อ เราไม่สามารถอดัทบัได้เพราะถ้าเราอดัทบั phrase 
ส่วนล่างจะหายไป (ในกรณทีี่อ่านผดิ เมื่อเราแก้โดย punch in แล้วให้ลบ เสียงทีอ่่านผดิด้วย โดยใช้ 
Delete ได้เลย) 
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1. เปล่ียนจาก OverWrite เป็น Punch in  

 

2. เลือกส่วนท่ีแกไ้ข (ในตวัอยา่งจะสมมุติวา่ลืมอ่านหวัขอ้คือ phrase 1) เม่ือเลือกไดแ้ลว้กก็ด Rec (F8) 
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3. เม่ือเรากด Rec กจ็ะข้ึน Punch in recoarding ใหเ้ลือก Ok  

 

4. กจ็ะเขา้สู่ Mode test แลว้กด Rec อีกคร้ังกส็งัเกตวา่เป็นสีม่วงริมขวา กอ่็านเฉพาะค าท่ีแกไ้ขไดเ้ลย  
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 18 

6. การแบ่ง Phrase หรือ split phrase                                                                                             
คอื การตัด หรือแบ่ง phrase ออกเป็น 2 ส่วน โดยการตัดแบ่งอาจเป็นการแบ่งประโยค หรือตัดในส่วนที่
จะแก้ไข เป็นต้น หรือ กรณีที ่Phrase มีข้อความที่ยาวเกนิไป 

1. เลือก phrase ท่ีจะท าการแบ่ง แลว้กด คล๊ิกขวา เลือก split phrase  
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2. เลือกจุดท่ีเราจะแบ่ง แลว้กด Ok แลว้กก็ด Ok เพื่อยนืยนั  

 

7.การรวม Section (Join) 

ในการรวม section นีจ้ะใช้ในกรณีที่ต้องการจะน า Section สอง Section มารวมด้วยกนั โดยมีวธีิการ
รวมดังต่อไปนี ้

1. เลือก Section ท่ีจะรวมโดยการเล่ือน Cursor ไปอยูท่ี่ Section แรกท่ีตอ้งการจะรวมก่อน แลว้กด
ปุ่ม Shift คา้งไว ้แลว้น า mouse ไปคลิกท่ี Section ถดัไป โดย Section ท่ีจะรวมเขา้ดว้ยกนั
จะตอ้งอยูติ่ดกนั กล่าวคือไม่สามารถรวมแบบขา้ม Section ได ้

2. คลิกขวาท่ี Section นั้นๆ หรือเขา้ในเมนู Edit แลว้เลือก Join…  
3. จะมีหนา้ต่างขอ้ความยนืยนัปรากฏใหก้ดปุ่ม OK 
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ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนการ Build Book และ Export 

1. Build Book 

ค าสัง่น้ีจะใชก้ต่็อเม่ืองานท่ีผลิตเสร็จสมบูรณ์ (เป็นขั้นตอนทีเ่ปลีย่นเป็นหนังสือเสียงในระบบ DAISY)
หรือเม่ือใดท่ีไม่สามารถรวม Phrase ได ้ 

1. เลือก tool ท่ี Menu bar แลว้เลือก "Build book"(B) หรือกด (Alt + T) 

 

2. เม่ือข้ึน screen "Build book" ใหก้ด "Enter" ท่ี start 

 

3. เม่ือเสร็จสมบูรณ์จะข้ึน screen วา่ "End Confirm"  

ข้อระวงั : ในขั้นตอนการ build book จะไม่ run โปรแกรมใดๆทั้งส้ิน ในขณะ build book 
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2. Audio Export      เมื่อเราต้องการที่จะเปลีย่น format ของ หนังสือใหม่  

1. เลือก tool menu แลว้เลือก "Audio export..." (Alt + T)  

 

2.โปรแกรมจะใหเ้ลือก format "Setting of the recording format" ใหเ้ลือก MP3 64kbps Mono  

 

3. ตรวจสอบก่อนวา่ตรง save in เรา save ไวท่ี้จุดไหน หรือจะก าหนดจุดท่ีตอ้งการ save ไดใ้หม่ แลว้ก็
ตั้งช่ือ file ตรง file name "Input the project folder name" เราจะตั้งช่ือ Projrct folder name คอืช่ือ
หนังสือ_build แลว้กก็ด "Save"  
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4. จะข้ึน "Audio export" ใหก้ด "Start" แลว้รอจนกวา่จะข้ึน message is displayed กเ็ป็นอนัเสร็จ 

 

 

Note 

     ในการผลติหนังสือหากอยู่ในช่วงของการผลติยงัไม่เสร็จส้ิน เม่ือต้องการออกจากโปรแกรมผู้ผลติ
สามารถจะปิดโปรแกรมไปได้เลย โดยงานทีผ่ลติไว้จะ Save โดยอตัโนมัติอยู่แล้ว ดงัน้ันผู้ผลติจึงไม่ต้อง
กงัวลเร่ืองงานจะหาย   
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ค าส่ังต่าง ๆ ของโปรแกรม My Studio PC 
 

ช่ือค าส่ัง ค าส่ังคีย์บอร์ด ค าส่ังเมาส์ ค าอธิบาย 
New Ctrl+N คลิกท่ี เมนู file 

คลิกท่ี new 
เป็นการสร้าง Project ใหม่ 

Open Ctrl+O คลิกท่ีเมนู File 
คลิกท่ี Open 

เปิด Project ท่ีเคยท าไวแ้ลว้ 

Exit Alt+f4 คลิกท่ีเมนู File 
คลิกท่ี Exit 

เลิกใชง้านโปรแกรม 

Undo Ctrl+Z คลิกท่ีเมนู Edit 
คลิกท่ี undo 

เป็นการยกเลิกค าสั่ง 

Cut Ctrl+x คลิกท่ีเมนู Edit 
คลิกท่ี Cut 

ค าสั่งส าหรับยา้ยต าแหน่ง 

Copy Ctrl+c คลิกท่ีเมนู Edit 
คลิกท่ี Copy 

เป็นค าสั่งส าหรับท าส าเนา 

paste Ctrl+v คลิกท่ีเมนู Edit 
คลิกท่ีเมนู Paste 

เป็นค าสั่งท่ีใชร่้วมกบั 
เมนู Cut และ copy 

Delete Delete คลิกท่ีเมนู edit 
คลิกท่ี Delete 

ค าสั่งลบ 

All Select Ctrl+a คริกท่ีเมนู Edit 
คลิกท่ี all select 

เป็นค าสั่ง 
ท าเคร่ืองหมายเลือกทั้งหมด 

Join Ctrl+m คลิกท่ีเมนู Edit 
คลิกท่ี Join 

เป็นคนสั่ง 
รวมหวัขอ้จากสองหวัขอ้ 
เป็นหน่ึงหวัขอ้ 
หรือจากสองประโยค 
เป็นหน่ึงประโยค 

Split Section Ctrl+q คลิกท่ีเมนู Edit 
คลิกท่ี Split Section 

ค าสั่งส าหรับแบ่งหวัขอ้ 

Split Phrase Ctrl+p คลิกท่ีเมนู Edit 
คลิกท่ี Split Phrase 

ค าสั่งส าหรับแบ่งประโยค 
จากหน่ึงประโยคเป็นสอง
ประโยค 

Insert Section Shift+insert คลิกท่ีเมนู Edit 
คลิกท่ี insert Section 

ค าสั่งส าหรับแทรกหวัขอ้ 
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property Enter คลิกท่ีเมนู Edit 
คลิก Property 

เป็นค าสั่ง 
ในการก าหนดค่าต่าง ๆ  
ใหก้บัส่วนของหวัขอ้หรือเน้ือ
เร่ือง 

Play F5 คลิกปุ่ม play Play 
Stop Spacebar คลิกปุ่ม stop หยดุเล่น 
Record แบบผา่นการ
ทดสอบเสียง 

F8 คลิกปุ่ม record ค าสั่งส าหรับการบนัทึกเสียง 

Record Shift+f8  ค าสั่งส าหรับการบึนทึกเสียง 
Record Mode F7  ค าสั่งเปล่ียนโหมดการบนัทึกวา่

จะใหเ้ป็นการบนัทึกแทรกหรือ
บนัทึกทบั 
 

BuildBook Ctrl+b คลิกท่ีเมนู tool 
คลิกท่ี build book 

จดัขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามท่ีไดต้ดั
ต่อไว ้
จะตอ้งท าเป็นขั้นตอนสุดทา้ยทุก
คร้ังท่ีท าหนงัสือเล่มนั้น ๆ จบส้ิน
ลง 

 
 
 
 


