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การเข้าใช้งาน Obi 

เม่ือเราได้ท าการตดิตัง้โปรแกรม obi ลงบนคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วในขัน้ตอ่ไปเราจะมาสูข่ัน้ตอนการ

เข้าใช้งานโปรแกรม Obi โดยมีวิธีในการเข้าสู่โปรแกรมได้ 2 วิธีดงันี ้

วิธีแรกให้เข้าโปรแกรมได้ทาง desktop โดยเลือกไปท่ีโปรแกรม Obi ท่ีอยูบ่นหน้า desktop 

วิธีที่ 2 ให้เข้าไปท่ี start menu จากนัน้เลือกไปท่ี all programs หรือ programs เลือกไปท่ี Obi และ เลือกไปท่ี 

Obi2.0 

 

 

 

โปรแกรมก็จะเปิดขึน้มา เม่ือเปิดเข้ามาท่ีหน้าโปรแกรมแล้วจะพบกบัหน้าจอแรกของโปรแกรมซึง่จะประกอบไป

ด้วยเมนขูองโปรแกรมตา่งๆให้เราเลือกใช้งานโดยเมนตูา่งๆมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. ปุ่ ม Create a new project ปุ่ มนีจ้ะมีหน้าท่ีในการใช้สร้าง project ซึง่จะกลา่วในรายละเอียดตอ่ไป 

2. Create a new project from import ปุ่ มนี ้จะเป็นปุ่ มท่ีมีหน้าท่ีสร้าง Project ขึน้มาใหมโ่ดยการ 

Import โครงหนงัสือท่ีสร้างขึน้ด้วยโปรแกรมอ่ืนๆ หรือจะเป็นโครงหนงัสือท่ีสร้างขึน้จากไฟล์ Html หรือ

จะ Imports หนงัสือเสียงท่ีท าเป็นหนงัสือเสียงเรียบร้อยแล้ว(ได้ชะเพาะหนงัสือเสียงท่ีเป็นรูปแบบ 

Daisy3 เทา่นัน้) 

3. Open an existing project ปุ่ มนีจ้ะเป็นปุ่ มท่ีท าหน้าท่ีในการเปิด Project ท่ีเราได้ท าการสร้างไว้ 
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4. Open last project ปุ่ มนีจ้ะเป็นปุ่ มท่ีท าหน้าท่ีในการเปิด Project ครัง้ลา่สดุท่ีเราได้สร้างไว้ 

5. Open obi with no project ปุ่ มนีจ้ะเป็นปุ่ มท่ีใช้เปิดโปรแกรม Obi โดยไมมี่ Project ใดๆ 

6. View the manual ปุ่ มนีท้ าหน้าท่ีในการแสดงคูมื่อของ Obi โดยคูมื่อนัน้จะเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด

หากต้องการเข้าท่ีเมนใูดให้เลือกท่ีเมนท่ีูต้องการ 

ส่วนต่างๆของหน้าจอโปรแกรม 
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ในหน้าจอการท างานของโปรแกรม Obi จะแบง่หน้าจอของโปรแกรมออกเป็น 5 ส่วนหลกัๆดงันี ้

TOC View หรือที่เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า Table of Contents View  

ในสว่นนีจ้ะมีหน้าท่ีในสว่นของการจดัการเก่ียวกบัโครงสร้างของหนงัสือในสว่นนีจ้ะเป็นสว่นท่ีท างาน

กบัเมน ูsection จะมีลกัษณะเป็น Tree view ยกตวัอยา่งโครงสร้างของหนงัสือเชน่ ช่ือหนงัสือ ค าน า

หนงัสือ ประวตัผิู้แตง่ บทตา่งๆของหนงัสือ เป็นต้น ในส่วนของ TOC view นี ้จะอยูใ่นต าแหนง่ซ้ายบน

ของหน้าจอโปรแกรม Obi 

Content view  

ในสว่นนีจ้ะท างานสมัพนัท์กบัสว่นของ TOC view คือในสว่นของ content view นัน้จะเป็นตวัเนือ้หา

ของตวั TOC view นัน่เองเชน่หากเราเลือกท่ี TOC viewเป็นบทท่ี 1 สว่นของ content view ก็จะ

เปล่ียนไปเป็นเนือ้หาของบทท่ี 1 หากเราเลือกสว่นของ TOC view ไปเป็นบทท่ี 2 สว่นของ Content 

view ก็จะเปล่ียนไปเป็นเนือ้หาในบทท่ี 2 ตามท่ีเราเลือกข้อมลูใน TOC view ในสว่นของ content 

view นัน้ จะเป็นสว่นท่ีท างานสมัพนัท์กบัเมน ูPhrase นัน่เอง ในสว่นของ Content view นัน้จะอยูใ่น

ต าแหนง่ขวาบนของหน้าจอโปรแกรม Obi 

Metadata View  

ในสว่นนีจ้ะเป็นส่วนท่ีจะให้เราใสร่ายละเอียดตา่งๆของหนงัสือท่ีเราได้จดัท าขึน้ไมว่า่จะเป็น

รายละเอียดตา่งๆของหนงัสือเชน่วนัท่ี ช่ือผู้แตง่ ID ของหนงัสือ หรือรายละเอียดเพิ่มเตมิตา่งๆท่ีเรา

ต้องการจะใสล่งไปเราจะสามารถใสห่รือเพิ่มเตมิได้ในสว่นนี ้ สว่นของ Metadata View จะอยูใ่น

ต าแหนง่ด้านซ้ายของหน้าจอโปรแกรม Obi ใต้สว่นของ TOC view 

Transport Bar  

ในสว่นนีเ้ป็นสว่นท่ีใช้ในการควบคมุการท างานตา่งๆของโปรแกรม Obi หน้าจอในสว่นนีจ้ะอยูใ่น

ต าแหนง่ด้านลา่งของโปรแกรมแตอ่ยูเ่หนือส่วนของ Status Bar 
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Status Bar  

เป็นสว่นท่ีมีไว้เพ่ือแจ้งสถานะการท างานตา่ง ๆ ของโปรแกรม ในหน้าจอสว่นนีจ้ะอยูด้่านล่างสดุของ

โปรแกรม 
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การตัง้ค่าพืน้ฐานของโปรแกรม 

 
 

ในการท างานกบัโปรแกรม Obi นัน้เราอาจจะต้องตัง้คา่พืน้ฐานของโปรแกรมบางอยา่งเพ่ือให้โปรแกรมท างาน

ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม ซึง่มีขัน้ตอนตา่งๆดงันี  ้

1. ให้เปิดโปรแกรม Obi ขึน้มาจะพบกบัเมนตูา่งๆของโปรแกรมให้เลือกไปท่ีเมน ูObi with no project

โปรแกรมจะเปิดขึน้มาโดยท่ีไมมี่ Project ใดๆ  
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จากนัน้ให้เลือกไปท่ีเมน ูTools เลือกไปท่ี Preferences หรือสามารถใช้ Shortcut คือ Ctrl + Alt + F 

หน้าตา่งการตัง้คา่ก็จะเปิดขึน้มา 

 

 

 

 

 

 

 

1. การตัง้ค่า Project  

ให้เลือกไปท่ีป้าย Project 

1.1 ช่อง Default project directory ช่องนีเ้ป็นช่องท่ีให้เราสามารถก าหนดได้ว่าเราต้องการเก็บ 

Project ท่ีสร้างขึน้มาไว้ท่ี Directory ไหนยกตวัอย่างเช่น ถ้าเราต้องการให้เก็บ Project ไว้ท่ี Drive 

D ในคอมพิวเตอร์ของเราในชอ่งนีก็้ใสว่า่ d:\ หรือถ้าหากวา่เราต้องการให้เก็บไว้ใน Folder ย่อยอีก

ทีก็ให้เราสร้าง Folder ขึน้มาใน Drive D อีกทีเช่นเราสร้าง Folder ใว้ใน Drive D ว่า 

DaisyProject เราก็ใส่ลงไปในช่องนีว้่า d:\Daisyproject หรือจะเลือกท่ีปุ่ ม Browse แล้วเลือกท่ี

เก็บ Project ของเราก็ได้เม่ือเราเลือกท่ี Browse เราจะพบกับหน้าให้เราเลือก Drive ตา่งๆท่ีมีใน

คอมพิวเตอร์ของเราให้เลือก Drive และ Folder ท่ีต้องการจากนัน้เลือกท่ีปุ่ ม OK. 
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1.2 การตัง้ให้บนัทึก Project อตัโนมตัิ เม่ือเรามีการท างานใดๆกบั Project ของเราในโปรแกรม Obi นี ้
จะต้องมีการบนัทึก Project ท่ีท าขึน้หรือมีการแก้ใขใดๆกับ Project เราจะต้องท าการบนัทึกทุก
ครัง้หากลืมไมไ่ด้ท าการบนัทกึสว่นท่ีเราได้ท าเพิ่มเตมิหรือได้แก้ไขใดๆใน Project ก็จะถกูยกเลิกไป 
เหมือนกบัการท างานบน Microsoft word หากวา่ไม่ได้ท าการบนัทึกงานไว้งานท่ีท าครัง้ล่าสดุก็จะ
ไมไ่ด้ถกูบนัทกึลงไปนัน่เองโปรแกรมนีจ้ึงออกแบบมาเพ่ือช่วยเราในการท างาน โดยการเพิ่มฟังชัน่
ในการบนัทึกอัตโนมตัิมาให้ โดยเปิดฟังชั่นนีใ้ห้ท าเคร่ืองหมายถูกท่ี Auto save interval in 
minutes จะปรากฏช่องInterval in minutes ขึน้มา ให้เราเลือกปรับคา่การบนัทึกก็ให้เลือกปรับ
ตามต้องการ ตวัเลขนีมี้หนว่ยเป็นนาที แตถ้่าหากวา่เราน าเคร่ืองหมายถกูออกไปช่องนีก็้จะหายไป
ด้วยนัน่หมายถึงวา่ Project ของเราจะไม่มีการบนัทึกแบบอตัโนมตัิ ซึ่งเราจะต้องท าการบนัทึกเอง 
แตอ่ยา่งไรก็ตามหากวา่เราเลิกการท างานแล้วทกุๆครัง้เราก็ยงัจะต้องมีการบนัทึก Project ทกุครัง้
เพราะการตัง้คา่นีเ้ป็นเพียงการชว่ยเราบนัทกึตามเวลาท่ีตัง้ไว้เทา่นัน้ 

2. การตัง้ค่าเก่ียวกับ Audio ให้เลือกไปที่ ป้าย Audio 
2.1 Default sample rate ในการตัง้คา่ในชอ่งนีจ้ะสามารถเลือกตัง้คา่ได้ตัง้แต ่11025 ไปจนถึง 48000 

คา่ปกตจิะอยูท่ี่ 44100 
2.2 Default channel จะมีคา่ให้ปรับแตง่ได้สองแบบคือ stereo และ Mono คา่ปกตจิะเป็น Mono 
2.3 Noise level ในช่องนีเ้ป็นการตัง้ค่าการตดัเสียงรบกวนซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดบัคือ Low 

Medium และ high ตามล าดบั 
 
หมายเหตุ 
ในการตัง้คา่หวัข้อ Audio นัน้ในหวัข้อ 2.1 และ 2.2 ควรตัง้ไว้ท่ีคา่ปกติของโปรแกรม ส่วนของ Noise level นัน้
เราควรตัง้ให้เหมาะสมกบัสถานท่ีๆเราบนัทกึเสียงเชน่หากเราอยูใ่นท่ีๆ มีเสียงรบกวนข้อนข้างมากเราควรตัง้คา่
ในส่วนนีไ้ว้ท่ี High น้อยลงมาก็จะเป็น Medium แตถ้่าเป็นห้องระดบัห้องบนัทึกเสียงเราก็สามารถตัง้ให้อยู่ใน
ระดบั Low ได้ น่ีคือสว่นหลกัๆท่ีจ าเป็นในการตัง้คา่หลกั โปรดจ าไว้ว่าการตัง้คา่หลกัของโปรแกรมนัน้จะกระท า
เพียงครัง้เดียวเท่านัน้ หากไม่มีการเปล่ียนแปลงกับคอมพิวเตอร์ของเราก็ไม่จ าเป็นต้องตัง้ค่าใหม่   ส่วนของ 
ฟังก์ชัน่ท่ีไมไ่ด้กลา่วถึงนัน้จะน ามาเขียนในการใช้งาน OBI แบบละเอียดอีกที 
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การสร้าง project ใน OBI 

 

 

 

เม่ือเปิดโปรแกรม obi ขึน้มาแล้วให้เลือกไปท่ีปุ่ ม Create a new project หรือจะกด shotcut ของโปรแกรมคือ 

Alt + n จะมีหน้าตา่งเพ่ือให้เรากรอกรายละเอียดของ Project ท่ีเราต้องการสร้าง ซึ่งการสร้างหนงัสือเสียงใน

ระบบของ obi นัน้จะไม่เหมือนกบัโปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างหนงัสือเสียงระบบ Daisy ท่ีเราเคยใช้กนักล่าวคือ

โปรแกรมท่ีเราเคยใช้กันนัน้เม่ือท าการสร้าง project ขึน้มาแล้วตวัโปรแกรมจะท าการบนัทึกหรือท า Project 

นัน้ๆออกมาเป็นรูปแบบ Daisy เลย แตใ่นโปรแกรม Obi นัน้เราจะต้องท าการสร้าง project ขึน้มาโดย project 

ท่ีเราสร้างใหมน่ัน้จะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรม Obi ก่อน เม่ือเราท าการบนัทึกหนงัสือเสียงสมบรูณ์แล้วเราจึง

จะมาท าการเปล่ียนแปลงให้อยูใ่นรูปแบบ Daisy อีกทีวิธีการนัน้จะกลา่วในบทตอ่ไป 
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ในช่อง Title นัน้ให้เราใส่ช่ือ Project ท่ีเราต้องการสร้างโดยช่ือ Project นัน้เราจะสามารถตัง้เป็นช่ือภาษาไทย

ได้ ส่วนตวัเลือก Automatically create a title section with this title ในส่วนนีจ้ะให้เราสามารถเลือกได้ว่าเรา

ต้องการจะให้ช่ือ Title ท่ีเราสร้างนัน้ไปเป็นช่ือของ section ด้วยหรือไม่หากเราท าเคร่ืองหมายถกูตรงนีไ้ว้ช่ือใน

ชอ่ง Title ก็จะถกูน าไปเป็นช่ือของ section ช่อง Id นัน้หากเราไม่ท าการเปล่ียนแปลงโปรแกรมจะท าการสุ่ม Id 

มาให้หากต้องการแก้ไขในช่องนีก็้เพียงลบข้อมูลเดิมออกแล้วป้อนข้อมูลใหม่ลงไปหรือจะกดท่ีปุ่ ม Generate 

เพ่ือให้โปรแกรมสุ่ม Id ใหม่ ในช่อง Location จะเป็นช่องท่ีให้เราระบุต าแหน่งในการบนัทึก Project ในการ

ติดตัง้โปรแกรมครัง้แรกและท าการเรียกใช้โปรแกรมครัง้แรกนัน้ตวัโปรแกรมจะจัดเก็บ Project ไว้ท่ี My 

Documents เราสามารถเปล่ียนแปลงท่ีจดัเก็บ Project ได้โดยเลือกไปท่ีปุ่ ม Select แล้วท าการเลือกท่ีจดัเก็บ 

Project ใหม ่เม่ือเลือกท่ีปุ่ ม Select จะปรากฏเป็นหน้าตา่งในการ Save Project  
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ในชอ่ง Save in ให้เลือกไปท่ี Drive ท่ีต้องการบนัทกึ Project เม่ือท าการเลือกแล้วให้กดท่ีปุ่ ม Save ในชอ่ง 

Location ก็จะเปล่ียนไปตามท่ีเราได้เลือกไว้ เม่ือท าการใสค่า่ทกุอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราเลือกท่ีปุ่ ม OK. 

 

 

เพียงเทา่นีเ้ราก็จะได้ Project ใหมแ่ละพร้อมท่ีจะท างานในสว่นตอ่ไป 
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การเปิด Project 

วิธีการเปิด Project นัน้จะมีด้วยกนั 2 วิธีหลกัๆด้วยกนัคือ 

1. เปิดผา่นเมนหูน้าแรกเม่ือเข้าสูต่วัโปรแกรมโดยมีวิธีดงันี ้

1.1 เข้าสูโ่ปรแกรม Obi 

 

 
 

1.2 เม่ือเข้าสูห่น้าโปรแกรมแล้วจะพบกบัปุ่ มตา่งๆท่ีเป็นเมนใูห้เลือกท างานของโปรแกรมให้เลือกไปท่ีปุ่ ม

Open an existing project 
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1.3 หน้าตา่งการเปิด Project จะแสดงขึน้มาให้เราท าการเลือกไปท่ีชอ่ง Lookin ในชอ่งนีใ้ห้เลือก Drive ท่ี

เราได้เก็บ Project ไว้ ในชอ่งรายการให้เราเลือกไปท่ีช่ือของ Project ท่ีเราต้องการจะเปิด เม่ือเปิดเข้า

ไปใน Project นัน้แล้วจะพบกบัไฟล์ท่ีช่ือ Project.OBI ให้เลือกไปท่ีไฟล์นี ้Project ท่ีเราได้สร้างไว้ก็จะ

ถกูเปิดขึน้ 
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2. วิธีเปิด Project ผา่น My computer ท าได้โดยมีวิธีดงันี ้

2.1 เปิด My computer ขึน้มา 

 
 

 

2.2 เลือก Drive ท่ีได้สร้าง Project ไว้ 

2.3 เลือกไปท่ีช่ือ Project ท่ีต้องการเปิด 
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2.4 เลือกไปท่ีไฟล์ Project.OBI 

2.5 เทา่นี ้Project ท่ีต้องการก็จะถกูเปิดขึน้ 
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วธีิบันทกึ Project ใน Obi 

เม่ือเราได้ท าการบนัทกึข้อมลูใดๆหรือท าการแก้ไขข้อมลูใดๆนัน้เรามีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าการบนัทกึไว้ทกุ

ครัง้ ถึงแม้วา่เราจะได้มีการตัง้บนัทกึแบบอตัโนมตัใินรูปแบบใดๆไว้ก็ตามเพื่อให้แนใ่จวา่ข้อมลูท่ีได้ท าการแก้ไข

ตา่งๆนัน้จะไมเ่สียหายเราจงึต้องควรบนัทกึข้อมลูก่อนเลิกการท างานกบัโปรแกรมทกุครัง้ วิธีการบนัทึกข้อมลู

นัน้มีอยู่ด้วยกนัสองวิธีดงันี ้วิธีแรกให้เลือกไปท่ีเมน ูFile จากนัน้เลือกไปท่ี Save Project หรือจะใช้คีย์ลดับน

คีย์บอร์ดขือ Control + s เม่ือเรียบร้อยข้อมลูจะถกูบนัทึกในช่ือ Project เดมิตามท่ีได้ตัง้ไว้ในตอนสร้าง Project 

วิธีที่ 2 เป็นวิธีการเพ่ือบนัทกึ project เป็นช่ือใหมแ่ยกจาก Project เดมิ ในการท าวิธีแบบนีเ้ราจะท าเพ่ือเป็น

การส ารองข้อมลูให้ออกเป็น 2 ชดุเพ่ือหากมีการแก้ไขท่ีผิดพลาดท่ีไมส่ามารถเรียกข้อมลูเก่าขึน้มาได้แล้วเราก็

ยงัสามารถท่ีจะดงึเอาข้อมลูท่ีเราได้ท าการบนัทกึส ารองไว้นัน้มาใช้ใหมไ่ด้ 

วิธีบนัทกึข้อมลูให้เลือกไปท่ีเมน ูFile จากนัน้เลือกไปท่ีเมน ูSave project as… จะปรากฏเป็นหน้าให้เราใส่

ข้อมลูใหมข่ึน้มา 

 

ในชอ่ง new project directory ให้เราใสช่ื่อ Drive ตามด้วย directory ท่ีต้องการลงไปเชน่ d:\บนัทึกส ารอง เรา

จะเห็นได้วา่ข้อมลูในชอ่ง Location ก็จะถกูเปล่ียนตาม หรือจะเลือกท่ีๆต้องการบนัทกึไปจากปุ่ ม Select ก็ได้

เชน่กนั สว่นตรงชอ่ง Switch to new copy นัน้ถ้าท าเคร่ืองหมายไว้หมายความว่าเม่ือกดปุ่ ม Ok. แล้วโปรแกรม

จะเปล่ียนไปท่ี Project ใหมท่นัที ถ้าน าเอาเคร่ืองหมายออกเม่ือกด ok. โปรแกรมจะยงัท างานท่ี Project เดมิ 

เม่ือเราตัง้คา่เรียบร้อยแล้วก็ให้เลือกท่ีปุ่ ม ok. เราก็จะได้ Project ใหมต่ามต้องการ 
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การจัดการ section 

เม่ือเราท าการตัง้คา่หลกัๆของตวัโปรแกรม obi เรียบร้อยแล้วตอ่ไปเราก็จะต้องเร่ิมท าโครงของหนงัสือท่ีเรา

ต้องการอา่นโดยสว่นท่ีจะจดัการในสว่นนีจ้ะมีด้วยกนัสองสว่นหลกัๆคือ 

ส่วนที่ 1 เราจะเรียกวา่สว่นของ Section 

สว่นท่ีสองเราจะเรียกวา่ส่วนของ phrase ซึง่จะได้เร่ิมอธิบายให้ในบทตอ่ๆไป 

ในบทนีเ้ราจะพดูถึงการจดัการกบั section โดยแบง่เป็นส่วนๆดงันี ้
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การสร้าง section  

เม่ือเราได้สร้าง project ขึน้มาเรียบร้อยแล้วเราจะต้องท าการสร้าง section ขึน้มาก่อน เพ่ือจะท าการ

บนัทกึเนือ้หาเข้าไปตาม section นัน้ๆ เชน่ หนงัสือนัน้ประกอบไปด้วยสว่นของช่ือหนงัสือ สว่นของค า

น าหนงัสือ ส่วนของบทน า บทท่ี1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 เราจงึจ าเป็นจะต้องสร้าง section เพ่ือเป็นโครงใน

การบนัทกึเสียงตอ่ไป ซึง่มีวิทีสร้างดงันี ้

1.ให้เลือกไปท่ีเมน ูsection จากนัน้เลือกไปท่ี add section หรือเลือกคลิกขวาท่ี TOCView แล้วเลือกไปท่ี 

add section 

2ให้ใสช่ื่อ section ท่ีต้องการลงไปจากนัน้กด enter 

3ให้สร้างตอ่กนัไปเร่ือยๆจนครบจ านวนของ section 
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การแทรก section  

หากเราท าการสร้าง section มาเร่ือยๆแตเ่ราสร้างข้ามเราสามารถท าการแทรก section ท่ีเราได้ท าการ

สร้างข้ามใว้ได้โดยมีวิธีดงันี ้

 

 

 

ให้เลือก section ท่ีต้องการแทรกโดยยกตวัอย่างเชน่หากเราได้ท าการสร้าง section ขึน้มาเป็น บทท่ี 1 

และ บทท่ี 3 ให้เราเลือกไปท่ี section บทท่ี3 แล้วคลิกขวาเลือกไปท่ี insert section เม่ือเลือกแล้วให้

ป้อนช่ือ section เป็น บทท่ี 2 ท าการกดปุ่ ม enter section บทท่ี 2 จะถกูแทรกเข้าไปแทนท่ีระหวา่ง 

บทท่ี 1 และ บทท่ี 3 ค าสัง่ในการกดคีย์บอร์ดให้ใช้ control + alt + h 

 



19 
 

 

 

การใช้ค าส่ัง copy, cut, paste  

ในการใช้ค าสัง่ copy และ cut เราจะใช้วิธีดงันี ้ให้เลือกไปท่ี section ท่ีต้องการจะท าค าสัง่ copy หรือ 

cut คลิกขวาท่ี section ท่ีต้องการจากนัน้เลือกไปท่ี copy หรือ cut หรือจะใช้ค าสัง่ด้วยคีย์บอร์ดคือ 

control + c หากต้องการใช้ค าสัง่ copy control + x หากต้องการใช้ค าสัง่ cut จากนัน้เราจงึเลือกไป

ยงัต าแหนง่ท่ีต้องการจะ paste แล้วคลิกขวาเลือกไปท่ีค าสัง่ paste หรือใช้ค าสัง่ด้วยคีบอร์ดด้วยค าสัง่ 

control + v 
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ข้อแตกต่างระหว่างการ Copy และ Cut 

ในการใช้ค าสัง่ Copy นัน้จะกระท าเม่ือเราจะท าการส าเนาให้มี Section นัน้สอง Section ท่ีเหมือนกนั

เพ่ือประโยชน์ในการท าการแก้ไขหากมีการแก้ไขท่ีผิดพลาดเราจะได้ไมต้่องมาท าการแก้ไขใหมท่ัง้หมด 

สว่นค าสัง่ในการ Cut นัน้เราจะกระท าเพ่ือการย้าย Section นัน้ไปยงัอีกท่ีหนึง่ยกตวัอยา่งเชน่เราได้

บนัทกึเนือ้หาในบทท่ี 1 และ บทท่ี 3 แล้วแตเ่รายงัไมไ่ด้ท าการบนัทกึเนือ้หาในบทท่ี 2  เม่ือเราน ามา

อา่นในพายหลงัจงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องย้ายมาไว้ระหว่างบทท่ี 1 และ บทท่ี 3 เม่ือเราใช้ค าสัง่นี ้

เนือ้หาในบทนัน้จะถกูย้ายตามมาทัง้หมด 

 

การลบ Section 

ในการลบ section ท าได้โดยการกดปุ่ ม delete วิธีท าคือให้เลือกไปยงั section ท่ีต้องการแล้วกดปุ่ ม 

delete หรือใช้วิธีคลิกขวาแล้วเลือก delete 

 

การเปล่ียนช่ือ Section 

ในการเปล่ียนช่ือ section ท าได้โดยเลือก section ท่ีต้องการเปล่ียน จากนัน้คลิกขวาเลือก rename 

หรือกดปุ่ ม f2 บนคีย์บอร์ดจากนัน้ให้ใสช่ื่อใหมท่ี่ต้องการลงไปแล้วกด enter 

 

การสร้าง section ย่อยหรือ subsection  

ท าได้โดยเลือก section ท่ีต้องการท า section ยอ่ยจากนัน้คลิกขวาเลือก add subsection เม่ือเลือก

แล้วให้ใสช่ื่อ section ท่ีต้องการลงไป ยกตวัอย่างการสร้าง section ยอ่ยเชน่ 
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เราสร้าง section หลกัขึน้มาคือ section ท่ีช่ือวา่ บทท่ี 1 จากนัน้เราอาจจะสร้าง subsection ขึน้มาวา่ 

หวัข้อ 1.1 เราจะเห็นวา่ section ท่ีสร้างขึน้มาจะไปเป็น section ยอ่ยของ section ของบทท่ี 1 อีกที

หนึง่ การสร้าง section ยอ่ยนัน้สามารถสร้างยอ่ยลงไปได้เร่ือยๆเป็นชัน้ๆไป ทัง้นีเ้ราต้องดตูามความ

เหมาะสมของโครงสร้างหนงัสือนัน้ๆด้วยวา่เราควรจะสร้างเป็น section ยอ่ยหรือไมด้่วยตามความ

เหมาะสม ส าหรับค าสัง่บนคิย์บอร์ดนัน้เราจะใช้ Control + shift + h 
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การแบ่ง section 

เม่ือเราได้ท าการบนัทกึเสียงลงไปใน Project แล้วเราต้องการจะแบง่เนือ้หาให้ออกเป็นสอง section 

เราจะท าได้โดยใช้ค าสัง่ split section โดยมีขัน้ตอนคือ  
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ให้เราเลือกไปท่ีประโยคท่ีต้องการจะให้ขึน้ section ใหม ่จากนัน้คลิกขวาแล้วเลือก split section เรา

จะเห็นวา่ section จะถกูแบง่ออกเป็น 2 section โดยช่ือของ section จะเป็นช่ือเดียวกนักบั section 

แรกแตท่ี่ช่ือของ section ท่ี2 นัน้จะมีเคร่ืองหมาย * ตอ่ท้ายช่ือนัน้ด้วยจากนัน้ก็ให้เราเปล่ียนช่ือ 

section ท่ีสองนัน้ให้เป็นช่ือท่ีต้องการ ส าหรับค าสัง่บนคีย์บอร์ดนัน้เราจะใช้ Control + shift + q 

 

 

การรวม section 

หากเราต้องการจะรวมให้ 2 section เป็น section เดียวกนัสามารถท าได้ดงันี ้ 
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ในตวัอยา่งท่ียกมานีจ้ะใช้ช่ือ section วา่ section 1 และ section 2 ในการรวมนัน้เราจะรวมให้ 

section 2 มารวมกบั section 1 หลกัการของการรวม section คือ section ถดัไปจะถกูน ามารวมกบั 

section ก่อนหน้าเสมอในท่ีนีใ้ห้เราเลือกไปท่ี section 1 แล้วคลิกขวาเลือกไปท่ี Merge section with 

next section 2 ก็จะถกูน ามารวมไว้กบั section1 แตห่ากวา่เราลองกนัอีกวิธีคือเราลองเลือกไปท่ี 

section 2 เราก็จะไมส่ามารถใช้ค าสัง่ Merge ได้ เพราะวา่ section 2 นัน้เป็น section สดุท้ายแล้ว

นัน้เอง กลา่วง่ายๆคือ section ถดัไปจะถกูน ามารวมกบั section ก่อนหน้าเสมอ ยกตวัอยา่งอีกหนึง่

ตวัอยา่งคือให้เราสร้าง section ขึน้มาสาม section คือ section ช่ือวา่ บทท่ี 1 บทท่ี 2 และ บทท่ี 3 ถ้า

เราลองใช้ค าสัง่ดเูราจะเห็นว่าเราสามารถท าให้บทท่ี 2 รวมกบับทท่ี 1 ได้ และ บทท่ี 3 รวมกบับทท่ี 2 

ได้ แตจ่ะไมส่ามารถใช้ค าสัง่นีก้บับทท่ีสามได้เน่ืองจากบทท่ี 3 นัน้เป็น section สดุท้ายแล้วนัน่เอง 

ค าสัง่ในการใช้คีย์บอร์ดนัน้จะใช้เป็น Control + shift + m 
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Properties ของ Section 
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ชอ่ง Section title ในชอ่งนีจ้ะเป็นชอ่งท่ีแสดงช่ือของ Section ในชอ่งนีเ้ป็นช่องท่ีไมส่ามารถแก้ไขได้ 

ชอ่ง Level/depth ชอ่งนีเ้ป็นชอ่งท่ีบอกถึงระดบัของ Level/depth ของ Section คา่ในชอ่งนีส้ามารถ

เปล่ียนได้ 

ชอ่ง Ancestor section ในช่องนีจ้ะบอกระดบั Level ของ Section เป็นชอ่งท่ีให้อา่นได้อย่างเดียว 

ชอ่ง Duration เป็นชอ่งท่ีแสดงเวลาของเนือ้หาใน Section ทัง้หมด ชอ่งนีไ้มส่ามารถแก้ไขได้ คา่เวลา

จะเปล่ียนแปลงไปตามข้อมลูท่ีเราได้เปล่ียนแปลงแก้ไขเนือ้หาของ Section 

ชอ่ง Number of phrases ในชอ่งนีจ้ะบอกจ านวน Phrase ทัง้หมดท่ีอยูใ่น Section เป็นชอ่งท่ีไม่

สามารถแก้ไขข้อมลูได้ 

ชอ่ง Used ชอ่งนีเ้ป็นท่ีให้ท าเคร่ืองหมายวา่จะให้ Section นีเ้ป็น Used หรือไม ่

เม่ือเราตัง้คา่คณุสมบตัติา่งๆเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ ม Ok. เพ่ือออกจากการแก้ไข 

 

สรุปท้ายของเร่ือง section 
ในการจดัการกบั section นัน้เราสามารถจะเลือกค าสัง่ได้ด้วยวิธีการดงันี ้

1. เลือกค าสัง่จากการคลิกขวาท่ี section นัน้ๆ 

2. เลือกค าสัง่จากเมน ูsection 

3. ใช้ค าสัง่จากการใช้คีย์ลดับนคีย์บอร์ด 
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ขัน้ตอนการบันทกึเสียงด้วยโปรแกรม Obi 

ก่อนจะเร่ิมการบนัทึกเสียงนัน้เราจะต้องเช็คอปุกรณ์ตา่งๆให้พร้อมว่าตวัโปรแกรมพร้อมท าการบนัทึกได้แล้ว

หรือไมโ่ดยชะเพาะการตัง้คา่พืน้ฐานของโปรแกรมว่าได้ตัง้ไว้ถกูแล้วหรือไม่ โดยให้ดวูิธีการตัง้คา่ได้ในเร่ืองการ

ตัง้ค่าพืน้ฐานของโปรแกรม ตรวดสอบไมโครโฟนว่าสามารถใช้การได้อยู่หรือไม่ เม่ือตรวดสอบทุกอย่าง

เรียบร้อยแล้วก็จะเร่ิมเข้าสูข่ัน้ตอนในการบนัทึกเสียง เม่ือได้สร้าง Project ขึน้มาเรียบร้อยแล้วให้สร้าง Section 

ขึน้มาเพ่ือรองรับการบนัทึกทนัทีหากไม่สร้าง Section ขึน้มาจะไม่สามารถบนัทึกเสียงได้ ขัน้ตอนการสร้าง 

Section อา่นได้ในเร่ืองการสร้าง Section 
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ในการบนัทกึนัน้ท าได้ดงันี ้

วิธีแรกให้เลือกไปท่ีเมน ูTransport แล้วเลือกไปท่ีเมน ูStart recording directly  

วิธีที่ 2 ให้กด Shortcut บนคีย์บอร์ดด้วยค าสัง่ Ctrl+Shift+R หากต้องการการ Monitor ก่อนการบนัทกึจริง

สามารถท าได้โดยท่ีสว่นของ Transport bar ให้เลือกไปท่ีปุ่ ม Start monitoring เม่ือคลิกแล้วสถานะของปุ่ มจะ

เปล่ียนไปเป็น Start Recording เม่ือคลิกไปอีกครัง้จะเป็นการเร่ิมบนัทกึเสียงจริง ส าหรับค าสัง่บนคีย์บอร์ดนัน้

ให้กดปุ่ ม Control + r ในครัง้แรกจะเป็นการ Monitoring เม่ือต้องการบนัทกึเสียงจริงก็ให้กด Control + r อีก

ครัง้  ส าหรับการ Monitoring นัน้จะเป็นการตรวดสอบก่อนการบนัทกึจริงวา่เสียงท่ีผา่นเข้ามานัน้มีความพอดี

แล้วหรือยงั หากยงัเราจะต้องปรับคา่ในสว่นของ Volume ของคอมพิวเตอร์ของเราให้มีความพอดี 

ในสว่นของการปรับคา่ใน Volume ของคอมพิวเตอร์นัน้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์นัน้จะต้องศกึษาการตัง้คา่ดงักลา่ว

ด้วยตวัเองเพราะในการตัง้คา่ในสว่นนีน้ัน้ในคอมพิวเตอร์แตล่ะเคร่ืองจะไมเ่หมือนกนัชะนัน้ในการอธิบายนีจ้ะ

ไมอ่ธิบายในส่วนของ Volume 

 

 

 

วิธีที่ 3 ควบคมุการบนัทกึด้วยแผงควบคมุ เราจะสามารถเรียกแผงควบคมุขึน้มาใช้ได้จากเมน ูview เลือกไปท่ี 

Show recording tool bar หรือจะใช้ค าสัง่บนคีย์บอร์ดคือ Ctrl+Alt+R 

แผงควบคมุก็จะปรากฏขึน้ ในแผงควบคมุนีจ้ะมีปุ่ มตา่งๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการใช้งานของเราเชน่ 

ปุ่ ม Play Stop monitoring/ Recording Previous Phrase Next Phrase เป็นต้น ให้เลือกไปท่ีปุ่ ม Monitoring/ 

Recording เม่ือคลิกลงไปครัง้แรกจะเป็นการ Monitor เราจะสงัเกตได้วา่ข้อความตรงปุ่ มจะเปล่ียนไปเป็นค าว่า 
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Recording และ เม่ือเราเลือกไปอีกครัง้ก็จะเป็นการเร่ิมต้นการบนัทกึ เม่ือต้องการหยดุการบนัทึกให้กดท่ีปุ่ ม 

Stop 

วิธีการเช็คตอนท่ีเราก าลงั Monitoring นัน้เราสามารถเรียกเคร่ืองมือท่ีช่ือ Peak Meter ขึน้มาชว่ยในการ 

monitor ได้โดยเลือกไปท่ีเมน ูView จากนัน้เลือกไปท่ี Show peak meter เม่ือเราเร่ิมอา่นจะมีแถบขึน้มาตาม

การอ่านของเราถ้าหากเสียงนัน้ขึน้จนมีสีแดงนัน่หมายความวา่เสียงนัน้ดงัไปให้ปรับลดในสว่นของ Volume แต่

ถ้าหากวา่ขึน้น้อยเกินไปก็ให้ปรับในส่วนของ Volume ขึน้ 

การตัง้คา่การบนัทกึทบั และ การบนัทกึ แทรก ในการตัง้คา่สองแบบนีจ้ะเป็นการตัง้วา่หากเราต้องการบนัทกึ

ข้อมลูทบัข้อความท่ีเราอา่นเดมิก็ให้เราเลือกตัง้คา่เป็นแบบบนัทึกทบัหากต้องการบนัทกึเป็นแบบแทรก

ข้อความก็ให้เราเลือกเป็นแบบบนัทึกแทรกโดยมีวิธีดงันี ้

วิธีแรกจะกลา่วถึงการตัง้ให้เป็นแบบบนัทกึทบัข้อความเดิมให้เราเลือกไปท่ีเมน ูTransport เลือกไปท่ีเมน ู

Record จากนัน้เลือกท าเคร่ืองหมายถกูไว้ท่ี allow overwrite 

วิธีตอ่มาหากว่าเราต้องการให้เป็นการบนัทึกแบบแทรกข้อความเราก็เลือกไปท่ีเมน ูTransport จากนัน้เลือกไป

ท่ีเมน ูRecord จากนัน้ให้เอาเคร่ืองหมายถกูออกท่ี allow overwrite 
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การจัดการกับ Phrase 

ในการจดัการกบั Phrase นัน้ก็คือการจดัการกบัเนือ้หาของหนงัสือท่ีเราได้ท าการอ่านลงไปนัน่เองซึง่จะเป็นการ

จดัการกบัเนือ้หาของสว่นท่ีเราได้บนัทกึเสียงไว้โดยตรง ในการจดัการกบัสว่นของ Phrase นัน้จะแบง่หน้าท่ีเป็น

สว่นๆได้ดงันี ้

 

 

การสร้าง Phrase ว่าง 

 

การสร้าง Phrase วา่งนัน้มีไว้เพ่ือส าหรับเราจะอา่นแทรกระหวา่งประโยคท่ีเราได้อา่นไว้แล้ว ซึง่จะมี

ขัน้ตอนในการสร้างดงันี ้ขัน้แรกให้เลือกประโยคท่ีต้องการจะสร้าง Phrase วา่งยกตวัอยา่งเชน่เรามี 

Phrase ท่ีได้ท าการบนัทกึอยู่แล้ว 2 Phrase ให้เราเลือกไปท่ี Phrase ท่ี 1 แล้วเลือกค าสัง่ Add blank 

phrase โดยวิธีการเลือกค าสัง่นีส้ามารถเลือกใช้ได้สามทางคือ ทางท่ี 1 เลือกจากเมน ูPhrase จาก
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เมนโูดยตรงโดยเลือกท่ีเมน ูPhrase จากนัน้เลือกไปท่ี add blank phrase ทางท่ี 2 ให้คลิกขวาท่ี 

Phrase ท่ีต้องการจะสร้าง Phrase วา่งเลือกไปท่ี add blank phrase ทางท่ี 3 ให้ใช้ค าสัง่ Control + b 

ข้อควรจ าในการสร้าง Phrase วา่ง การสร้าง Phrase วา่งนัน้จะถกูสร้างตอ่ท้าย Phrase ท่ีเลือกเสมอ 

หากวา่เราไปเลือกท่ี section แตไ่มไ่ด้เลือกท่ี Phrase โปรแกรมจะไปสร้าง Phrase วา่งไว้ท่ีท้ายสดุ แต่

หากวา่เราสร้าง section ปล่าวๆ ขึน้มาแล้วใช้ค าสัง่ add blank phrase โปรแกรมก็จะสร้าง Phrase 

ขึน้มาให้เราเป็น Phrase แรก 
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การใช้ค าส่ัง copy, cut, paste 

 

ในการใช้ค าสัง่ในหมวดนีเ้ราจะเร่ิมจากการใช้ค าสัง่ Copy หรือ Cut ก่อนเพ่ือท่ีจะน าไป Paste ยงั

ต าแหนง่ท่ีต้องการตอ่ไป ขัน้แรกให้เลือก Phrase ท่ีต้องการจะท าการ Copy หรือ Cut จากนัน้เลือกใช้

ค าสัง่ Copy หรือ cut ซึง่เลือกใช้ได้สามวิธีดงันี ้

วิธีที่ 1 คลิกขวาท่ี Phrase ท่ีต้องการ เลือกไปท่ีค าสัง่ Copy หรือ Cut 

วิธีที่ 2 เลือกค าสัง่ Copy หรือ Cut ได้จากเมน ูEdit 

วิธีที่ 3 ใช้คีย์ลดัทางคีย์บอร์ดโดยหากเป็นค าสัง่ Copy ให้ใช้ Control + c หากเป็นค าสัง่ในการ Cut 

ให้ใช้ค าสัง่ Control + X เม่ือท าค าสัง่ Copy หรือ Cut แล้วตอ่มาจะต้องท าค าสัง่ paste โดยมีขัน้ตอน

ดงันี ้ให้เลือกไปยงัต าแหนง่ Phrase ท่ีต้องการใช้ค าสัง่ Paste แล้วเลือกใช้ค าสัง่นีไ้ด้จากทางเมน ูEdit 

หรือจะเลือกวิธีคลิกขวาแล้วเลือกค าสัง่ Paste หรือใช้ค าสัง่ด้วยการใช้คีย์ลดับนคีย์บอร์ดโดยการกด 

Control + v 

ข้อแตกตา่งระหวา่งการใช้ค าสัง่ Copy และ Cut ในการใช้ค าสัง่ Copy นัน้จะเป็นการท าส าเนา 

Phrase จาก 1 Phrase ให้เป็น 2 Phrase 3 Phrase ตามจ านวนท่ีต้องการ แต ่การใช้ค าสัง่ Cut นัน้จะ

เป็นการย้ายจาก Phrase หนึ่งให้ไปอยูย่งัอีก Phrase หนึง่ 

 

การใช้ค าส่ัง Split phrase 

เป็นการใช้เพ่ือแบง่ Phrase ออกให้เป็นสอง Phrase หรือเป็นการแบง่ Phrase ท่ีเราได้ท าการบนัทกึไว้

ออกเป็นประโยคๆ กลา่วคือหากเราไมไ่ด้ตัง้คา่การตดั Phrase ให้เป็นแบบอตัโนมตัเิราจะต้องมาท า

การแบง่ Phrase ให้เป็นประโยคตามท่ีเราต้องการเอง  
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วิธีท าคือให้เราเลือกไปยงั Phrase ท่ีเราต้องการจะท า Split phrase แล้วเลือกไปท่ีระหวา่งประโยคท่ี

ต้องการใช้ค าสัง่นีโ้ดยการใช้ Mouse เลือกหรือกด Play ฟังจนเจอประโยคท่ีต้องการแบง่ แล้วใช้ค าสัง่

ในการแบง่ดงันี ้

วิธีที่ 1 เลือกค าสัง่ได้จากเมน ูPhrase แล้วเลือกไปยงั Split phrase 

วิธีที่ 2 คลิกขวาแล้วเลือกไปท่ี Split phrase 

วิธีที่ 3 กดคีย์ลดับนคีย์บอร์ดด้วยค าสัง่ Control + q เม่ือใช้ค าสัง่นี ้Phrase จะถกูแบง่ออกเป็นสอง 

Phrase ทนัที 

หมายเหต ุหากไมไ่ด้เลือก Phrase ไมไ่ด้เลือก wave form ท่ีเราได้บนัทกึไปค าสัง่นีจ้ะไมส่ามารถใช้ได้ 
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การใช้ค าส่ัง Merge Phrase 

 

ส าหรับในค าสัง่นีเ้ราจะใช้ตอ่เม่ือเราต้องการท่ีจะรวม Phrase เข้าด้วยกนั ในการท า Merge Phrase 

นัน้จะมีอยู่ด้วยกนั 3 รูปแบบคือ Merge with next phrase, Merge with preceding phrases, 

Merge with following phrases 

แบบที่ 1 การใช้ค าสัง่ Merge with next phrase ในการใช้ค าสัง่นีจ้ะเป็นการใช้เพ่ือรวม Phrase 

ปัจจบุนัให้ไปรวมกบั Phrase ถดัไป วิธีท าคือให้เลือกไปท่ีเมน ูPhrase แล้วเลือกไปท่ีเมน ูMerge 

จากนัน้เลือกไปท่ี Merge with next phrase หรือจะใช้คีย์ลดับนแป้นคีย์บอร์ดคือ Ctrl+M เม่ือเรียกใช้

ค าสัง่นีแ้ล้ว Phrase ปัจจบุนัจะถกูน าไปรวมกบั Phrase ถดัไปทนัที 

แบบที่ 2 การใช้ค าสัง่ Merge with following phrases วิธีใช้ค าสัง่นีคื้อให้เลือกไปท่ีเมน ูPhrase เลือก

ไปท่ีเมน ูMerge จากนัน้เลือกไปท่ี Merge with following phrases เม่ือเรียกใช้ค าสัง่นีผ้ลที่ปรากฏคือ
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ตัง้แต ่Phrase ท่ีอยูปั่จจบุนัไปจนถึง Phrase สดุท้ายจะถกูน ามารวมกนัทัง้หมด 

แบบที่ 3 การใช้ค าสัง่ Merge with preceding phrases วิธีใช้ค าสัง่นีคื้อให้เลือกไปท่ีเมน ูPhrase 

จากนัน้ให้เลือกไปท่ีเมน ูMerge แล้วเลือกท่ีค าสัง่ Merge with preceding phrases เม่ือเลือกใช้ค าสัง่

นีแ้ล้วผลท่ีได้คือ Phrase ท่ีอยูปั่จจบุนัจนถึง Phrase แรกจะถกูน ามารวมกนัทัง้หมด 

ดงันัน้ข้อควรระวงัในการใช้ค าสัง่ทัง้สามรูปแบบนีเ้ราจะต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นอย่างมากถ้าหาก

วา่ใช้ค าสัง่ผิดก็จะผิดรูปแบบท่ีเราต้องการได้ 

 

การลบ Phrase 

 

ในการลบ Phrase นัน้มีทางเลือกให้ท าได้สองทางคือการลบ Phrase แบบ 1 ตอ่ 1 หรือการลบ 

Phrase แบบ หลายๆ Phrase พร้อมๆกนั 

แบบที่ 1 การลบแบบ 1 ตอ่ 1 วิธีในการลบก็คือเลือกไปท่ี Phrase ท่ีต้องการจะลบ จากนัน้เลือกท่ีเมน ู

Edit แล้วเลือกไปท่ี Delete หรือจะกดปุ่ ม Del ท่ีคีย์บอร์ด หรือจะเลือกคลิกขวาแล้วเลือก Delete เม่ือ

เลือกใช้ค าสัง่นีแ้ล้ว Phrase ท่ีเลือกก็จะถกูลบหายไป 

แบบที่ 2 การลบพร้อมๆกนัหลายๆ Phrase วิธีในการลบแบบนีท้ าได้โดยการเลือกไปท่ีเมน ูPhrase 

จากนัน้เลือกไปท่ี Delete following phrases หรือจะเลือกด้วยวิธีการคลิกขวาท่ี Phrase ท่ีจะให้

โปรแกรมเร่ิมลบแล้วเลือกไปท่ีค าสัง่ Delete following phrases ในการเลือกลบด้วยวิธีนีโ้ปรแกรมจะ

เร่ิมลบ Phrase หลงั Phrase ท่ีเราได้เลือกไปจนถึง Phrase หดุท้าย กลา่วคือ Phrase ท่ีเราเลือกไว้จะ

ยงัอยูแ่ต ่Phrase หลงัจาก Phrase ท่ีเราเลือกจะถกูลบทิง้ทัง้หมด 

ดงันัน้ควรใช้วิธีการลบทัง้สองวิธีนีใ้ห้เหมาะสมกบัความต้องการ 

 



36 
 

การใส่เลขหน้า 

 

ในการใสเ่ลขหน้านัน้สามารถท าได้ตามขัน้ตอนดงันี ้

วิธีแรกคลิกขวาตรงประโยคท่ีต้องการใสเ่ลขหน้าจากนัน้ให้เลือกไปท่ี Assign role ในสว่นนีจ้ะเป็น 

Sub menu ให้เลือกไปท่ี Page 

วิธีที่ 2 ให้ใช้ค าสัง่บนคีย์บอร์ดด้วยค าสัง่ Control + Shift + G 

วิธีที่ 3 ให้เลือกไปท่ีเมน ูPhrase จากนัน้เลือกไปท่ี Assign role จากนัน้เลือกไปท่ี Page 

 

 
 

จะปรากฏเป็นหน้าตา่งการตัง้คา่เก่ียวกบัการใสเ่ลขหน้าขึน้มา ในชอ่ง Page Number ให้ใสเ่ลขหน้าท่ี

ต้องการลงไป ในช่อง Page kind นัน้ให้เลือกรูปแบบของหน้าหนงัสือท่ีต้องการ 

เม่ือตัง้คา่ทกุอยา่งเรียบร้อยแล้วให้กดท่ีปุ่ ม Ok. 

ข้อควรจ า ในการใสเ่ลขหน้านัน้หรือการใช้ค าสัง่ Assign role ตา่งๆ นัน้จะต้องกระท าในสว่นของ 

Phrase ท่ีอยูใ่นสว่นของ Content view เสมอ เพราะในการใช้ค าสัง่ Assign role นัน้เป็นการจดัการ

เก่ียวกบั Phrase หากเราอยู่ในสว่นอ่ืนๆ ของโปรแกรมค าสัง่นีจ้ะไมส่ามารถเลือกใช้งานได้ หรือถ้าหาก

เราอยูใ่นส่วนของ Content view แตไ่มไ่ด้เลือก Phrase ใดๆ ก็จะไมส่ามารถใช้งานค าสัง่นีไ้ด้ด้วย

เชน่กนั 
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Properties ของ Phrase 

 

ในสว่นของ Properties นีมี้ไว้เพ่ือดขู้อมลูบางอยา่ง และ มีไว้เพือ้ตัง้คา่บางอยา่งของ Phrase แตล่ะ 

Phrase วิธีใช้งานก็เพียงแคเ่ราเลือกไปท่ี Phrase ท่ีต้องการจะดขู้อมลูจากนัน้ให้คลิกขวาท่ี Phrase 

จากนัน้เลือกไปท่ี Properties หรือจะใช้คีย์ลดับนคีย์บอร์ดคือ Alt + Enter จากนัน้ก็จะปรากฏชอ่ง

ตา่งๆขึน้มาซึง่เราจะเห็นได้ว่าในบางช่องเราสามารถเปล่ียนแปลงข้อมลูในชอ่งนัน้ๆได้ แตใ่นบางชอ่ง

เราจะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงข้อมลูได้เพราะในชอ่งดงักล่าวนัน้เป็นเพียงแคก่ารแสดงผลให้เราดู

เทา่นัน้ เม่ือเราเข้ามาท่ีหน้าของ Properties แล้วจะปรากฏเป็นชอ่งตา่งๆดงันี ้

ชอ่ง Parent section title ในชอ่งนีจ้ะเป็นชอ่งท่ีให้อา่นอย่างเดียวจะเป็นชอ่งท่ีแสดงผลวา่ Phrase นี ้

อยู ่ณ ต าแหนง่ของ Section ใด 

ช่อง Position จะเป็นชอ่งท่ีจะบอกเราวา่ Phrase นัน้เป็น Phrase ท่ีเทา่ไรจากเท่าไร ในชอ่งนีเ้ป็นช่อง

ท่ีให้อา่นได้อยา่งเดียวไมส่ามารถแก้ไขได้ 

ช่อง Ancestor section ในชอ่งนีจ้ะเป็นชอ่งท่ีบอกถึงรายละเอียดวา่อยูท่ี่ Section ท่ีเทา่ไร และยงับอก

อีกวา่ Level ของ Phrase นัน้เป็น Level ท่ีเทา่ไร เป็นชอ่งท่ีให้อา่นได้อย่างเดียวไมส่ามารถแก้ไขข้อมลู

ได้ 

ช่อง Duration ในชอ่งนีเ้ป็นชอ่งท่ีจะบอกเราวา่เนือ้หาใน Phrase นีมี้ความยาวก่ีนาที ในชอ่งนีเ้ป็น

ชอ่งท่ีสามารถอา่นได้อย่างเดียวไมส่ามารถแก้ไขได้ 

ช่อง Phrase Role ในชอ่งนีจ้ะบอกเราวา่ Role ของ Phrase นีก้ าหนดไว้เป็นแบบใดถ้าเราไมไ่ด้ท า

การเปล่ียนแปลง Role คา่ปกตขิอง Role จะเป็น Plain ในชอ่งนีส้ามารถเลือกคา่เพ่ือเปล่ียนแปลงได้ 

ช่อง Used ชอ่งนีเ้ป็นชอ่งท่ีให้เราสามารถตัง้คา่ได้วา่ Phrase นีเ้ราจะใช้หรือไม ่ในชอ่งนีส้ามารถแก้ไข

ได้โดยการท าเคร่ืองหมายถกู 

ช่อง Todo ชอ่งนีเ้ป็นชอ่งท่ีจะบอกเราวา่เราได้ท าเคร่ืองหมาย Todo ไว้หรือไม ่ชอ่งนีส้ามารถ

เปล่ียนแปลงได้โดยการท าเคร่ืองหมายถกู ในการท าเคร่ืองหมาย todo นัน้เป็นการท าเพ่ือ mark 

Phrase นัน่เอง หากวา่เรามีหลายๆ Phrase แจะเราต้องการจะท าต าแหนง่ไว้เพ่ือท่ีจะกลบัมาจดัการ

ในพายหลงัก็ให้เราท าเคร่ืองหมาย Todo ไว้ ให้เราสงัเกตวา่ Phrase ท่ีเราท าเคร่ืองหมาย TODO ไว้
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นัน้จะขึน้เป็น *TODO* 

วิธีการเล่ือนไปยงั TODO ด้วยคีย์บอร์ดให้กดปุ่ ม Control + f9 เพ่ือเลือก TODO ถดัไป ให้กดปุ่ ม 

Control + Shift + f9 เพ่ือเลือก TODO ก่อนหน้า 

 

หมายเหตุเก่ียวกับเลขหน้า 
ชนิดของเลขหน้า 

เลขหน้าท่ีใช้ในการผลิตหนงัสือเดซี แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. Front page หมายถึงเลขหน้าท่ีปรากฏอยู ่ณ ต าแหนง่ตอนต้นของหนงัสือ ก่อนท่ีจะเร่ิมหน้า 1 ของ
หนงัสือนัน้ๆ 

เชน่ หน้าค าน า สารบญั เป็นต้น 

ดงัตวัอยา่ง 

(1), (2), (3) 

(ก), (ข), (ค) 
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หรือบางเลม่อาจแทนด้วยเลขโรมนั ดงัตวัอยา่ง 

เลขโรมนั 

เลขอารบิค เลขโรมนั 

1 I 

2 II 

3 III 

4 IV 

5 V 

6 VI 

7 VII 

8 VIII 

9 IX 

10 X 

11 XI 

12 XII 

13 XIII 

14 XIV 

15 XV 
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2. Normal page 
หมายถึงเลขตามหน้าปกตขิองหนงัสือ  เชน่ 1, 2,3, 4 

3. Special page 
 หมายถึง หน้าของหนงัสือท่ีปรากฏอยูใ่นสว่นท้ายของเล่ม โดยทัว่ไปเป็นภาคผนวกของหนงัสือ 

 

วิธีใส่ข้อมูลใน Metadata 

ในการใส ่Metadata นัน้ก็คือการใสร่ายละเอียดของหนงัสือนัน่เองเชน่ ผลิตท่ีใด วนัท่ีเทา่ไร ใครคือผู้อา่น และ

อ่ืนๆ ตามท่ีเราต้องการนัน่เอง 
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เม่ือเราต้องการใสข้่อมลูใน Metadata นัน้หากเรายงัไมไ่ด้เรียกหน้าจอของการใสข้่อมลูขึน้มาเราจะต้องท าการ

เรียกหน้าจอของ Metadata ขึน้มาเสียก่อน ซึง่มีวิธีในการเรียกได้สองวิธีคือ 

วิธีที่ 1 เรียกเมนนีูไ้ด้จากเมน ูview โดยเข้าไปท่ีเมน ูview แล้วเลือกไปท่ี Show metadata view 

วิธีที่ 2 เรียก Metadata ขึน้มาโดยใช้คีย์ลดับนคีย์บอร์ดคือ Control + alt + m 

 

 

 

จากนัน้ก็ให้เลือกในรายการว่าต้องการจะแก้ไขข้อมลูในส่วนใด ยกตวัอยา่งเชน่ท่ีช่องรายการเลือกไปท่ี 

dc:creator ตรงชอ่งท่ีให้แก้ไขข้อมลูเดมิจะมีข้อความวา่ Creator name ให้ลบข้อความนัน้ออกแล้วใสข้่อความ

ใหมท่ี่ต้องการลงไปจากนัน้คลิกท่ีปุ่ ม Update 

ข้อควรระวังในช่องรายการต้องท าเคร่ืองหมายถกูไว้ด้วยในสว่นท่ีเราต้องการใช้งานหากไมไ่ด้ท าเคร่ืองหมาย

ถกูไว้ในตอนท่ีเราท าเป็น Daisy ออกมาจะไมมี่ข้อมลูในส่วนนัน้ และ เม่ือเราแก้ไขข้อมลูในสว่นใดเรียบร้อยแล้ว

ทกุๆครัง้จะต้องคลิกท่ีปุ่ ม Update ทกุครัง้หากไมค่ลิกข้อมลูจะไมถ่กูเปล่ียนแปลง เม่ือป้อนข้อมลูครบทว่นแล้ว

เราสามารถเก็บหน้าจอในส่วนนีไ้ด้โดยเลือกไปท่ีเมน ูView จากนัน้เลือกไปท่ี Show metadata view หรือกดคีย์

ลดับนคีย์บอร์ดคือ Control + alt + m 
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ข้อควรระวงัในการใสข้่อมลูนัน้บางอยา่งนัน้ต้องใสใ่ห้ถกูหลกัของข้อมลูนัน้ๆด้วยเช่นภาษา หรือรูปแบบของวนัท่ีถ้าต้องการใส ่

ยกตวัอยา่งเช่นหากเราต้องการใสข้่อมลูเก่ียวกบัภาษาวา่หนงัสอืนีเ้ป็นภาษาไทยก็ให้ใสว่า่ th-TH หรือถ้าเป็นภาษาองักฤษก็

ให้ใสว่า่ en-US เป็นต้น ถ้าเราใสผิ่ดรูปแบบแล้วอาจจะท าให้มีปัญหาเวลาเราท า Project ออกมาเป็น daisy 

 

 

ขัน้ตอนการ Export ให้เป็นหนังสือเสียงระบบ Daisy 

เม่ือเราท า Project Obi ออกมาครบสมบรูณ์แล้ว ตอ่ไปเราจะต้องท าให้ Project นัน้อยูใ่นรูปแบบของหนงัสือ

เสียงท่ีเป็นระบบ daisy ซึง่มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ก่อนท่ีเราจะท าการ Export ให้เป็นหนงัสือเสียงนัน้เพ่ือลดความผิดพลาดของการท าเป็นหนงัสือเสียง

เราควรต้องมีการท าค าสัง่ Clean unreferenced audio เสียก่อนเพราะในบางครัง้เราอาจกระท าการ

ใดๆ ไว้กบั Phrase เชน่สร้าง Phrase วา่ง(Blank phrase) ไว้ หรืออาจมีการท าเคร่ืองหมายถกูท่ี 

Phrase is use ออก ถ้าเราไมท่ าค าสัง่นีก็้อาจเกิดข้อผิดพลาดของหนงัสือได้ 

วิธีในการใช้ค าสัง่นีใ้ห้กดปุ่ ม Control + l บนแป้นคีย์บอร์ดจะมีหน้าตา่งของโปรแกรมขึน้มาถามเราวา่

โปรแกรมต้องการจะท าการบนัทกึหลงัจากการท า Cleaning ต้องการจะท าตอ่ไปหรือไม่ 

 

 
 

หากเราแน่ใจแล้ววา่ต้องการท าค าสัง่นีก็้ให้กดท่ีปุ่ ม Ok. โปรแกรมจะเร่ิมท าการ Clean Project ของ

เรา ให้รอจนครบ 100% ดจูาก Status ด้านลา่งของโปรแกรม 

2. เลือกไปท่ีเมน ูTools จากนัน้เลือกไปท่ี Export as daisy หรือจะใช้วิธีการกดคีย์ลดับนคีย์บอร์ดคือ 

Control + e 
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3. เม่ือเลือกแล้วจะปรากฏหน้าตา่งขึน้มาถามเราวา่จะเลือกเป็น Daisy3 หรือ Daisy2.02 ก็ให้เราเลือก

ตามท่ีเราต้องการจากนัน้กด Ok. เพ่ือท าขัน้ตอนตอ่ไป 

 

 
 

4. ในหน้าถดัมานีต้รงชอ่ง Export Directory เราจะเห็นวา่โปรแกรมจะให้ข้อมลูท่ีจะ export ออกมานัน้

อยูพ่ายใน directory เดียวกบั directory ของ Project เพ่ือให้ง่ายกบัการจดัการควรปลอ่ยไว้ให้เป็นคา่

เดมิ 

5. หากต้องการไฟล์เป็นรูปแบบ mp3 ให้เราท าเคร่ืองหมายถกูไว้ท่ี Encode to mp3 จะปรากฏชอ่งให้เรา

เลือก Bit rate ให้เราเลือกได้ตามต้องการโดยจะมีคา่ให้เลือกตัง้แต ่32 ไปจนถึง 128 ในคา่มาตรฐาน

นัน้ให้เราเลือกไว้ท่ี 64 

 

 

 



44 
 

6. เม่ือเรียบร้อยแล้วให้เรากดท่ี Ok เพ่ือท าการสัง่ให้โปรแกรมท าออกมาเป็นรูปแบบ daisy ในขัน้ตอนนี ้

ให้รอจนขึน้ปุ่ ม ok. ถ้ายงัไมข่ึน้ปุ่ ม ok. ก็ให้รอจนขึน้ปุ่ ม ok. 

 

 

 

7. เม่ือเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปดท่ีู Project ของเราในท่ีๆเราได้ท าไว้โดยเรียกดจูาก my computer เลือก 

drive ท่ีเก็บ Project และเข้าไปในช่ือ project ท่ีเราได้สร้างไว้เราก็จะพบกบัข้อมลูท่ีเราได้ท าการ 

Export ออกมา 

 

หมายเหต ุในการสัง่ Export โดยไมส่ัง่ให้ convert ไฟล์ให้เป็นแบบ mp3 นัน้จะต้องใช้พืน้ท่ีใน Harddisk เป็น

เทา่ตวัของ Project อยา่งเช่นเราท า Project ออกมาใช้พืน้ท่ีใน harddisk เทา่กบั 1 Gb เม่ือเราสัง่ Export 

ออกมาโดยไมใ่ห้ Convert เม่ือคิดรวมขนาดของ Project เรากบั Daisy ท่ีเราได้สัง่ Export ออกมาจะเป็น 2 Gb 

ขัน้ตอนการ validator 

เม่ือเราได้ท าให้ Project ของ Obi นัน้อยูใ่นรูปแบบของหนงัสือเสียงระบบ daisy แล้วในขัน้ตอนตอ่ไปเรา

จะต้องท าการตรวดสอบวา่หนงัสือเสียงท่ีเราได้ท าออกมานัน้มีข้อผิดพลาดใดๆหรือไม ่หากเราไมท่ าขัน้ตอนใน

ขัน้ตอนนีเ้ราอาจไมท่ราบถึงข้อผิดพลาดบางอยา่ง เพราะถึงแม้วา่เราจะท าการสัง่ export ออกมาให้อยูใ่น

รูปแบบของหนงัสือเสียงส าเหร็จแล้วก็ตามตวัหนงัสือเสียงท่ีเราสัง่ export ออกมานัน้อาจมีข้อผิดพลาด

เล็กๆน้อยๆซึง่เราจะต้องท าการแก้ไขเพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์ตอ่ไป 

ซึง่วิธีในการ Validator นัน้จะแบง่ออกเป็นสองสว่นหลกัๆคือ หากเราได้ท าการ export ออกมาเป็นรูปแบบ 

Daisy 2.02 เราจะต้องเลือกวิธีในการ validator เป็นแบบ Daisy 2.02 light validator แตถ้่าหากเราเลือก 
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Export ออกมาเป็น Daisy3 เราจะต้องเลือกการ validator เป็น Daisy 3 validator ซึง่มีวิธีการเลือกใช้ค าสัง่

ดงันี ้

1. ให้เลือกไปท่ีเมน ูTools จากนัน้เลือกไปท่ี Daisy 2.02 light Validator หากเป็น daisy แบบ 2.02 หาก

เป็น Daisy 3 ก็ให้เลือกไปท่ี Daisy 3 validator 

 

 
 

2. เม่ือเลือกแล้วจะปรากฏเป็นหน้าตา่งของการท า validator ขึน้มา 

3. ในขัน้ตอนนีห้ากเราได้ Export daisy ไว้ใน directory เดียวกบั Project เราก็ไมต้่องเปล่ียนแปลงคา่

ใดๆโดยให้เราเลือกท่ีปุ่ ม Ok. เพ่ือให้โปรแกรมได้ท าการ validator 

4. หาก validator ผา่นจะขึน้เป็น Pipeline job complete เพ่ือให้แนใ่จวา่ใช้ได้จริงๆเราควรน าหนงัสือ

เสียงท่ีได้ออกมาไปเลน่บนโปรแกรมท่ีใช้ในการเลน่หนงัสือเสียงในระบบ daisy อีกทีวา่สามารถเล่นได้

จริงๆหรือไมก่่อนท่ีจะน าออกให้บริการตอ่ไป 
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5. หากขึน้ข้อความวา่ไมผ่า่นก็ให้ตรวดสอบดวูา่มีสว่นใดของหนงัสือท่ีเราได้ท าผิดพลาดก็ให้เราท าการ

แก้ไขให้ผา่นตามรายละเอียดของข้อผิดพลาดท่ีโปรแกรมได้ท าการแจ้งมา 

6. ข้อผิดพลาดท่ีอาจเป็นไปได้เชน่ การใสข้่อมลูของหนงัสือเสียงท่ีผิด หรือการใสฟั่งชัน่บางฟังชัน่ท่ี 

Phrase ท่ีผิดเป็นต้น 

 

วธีิการแปลงข้อมูลให้เป็นไฟล์แบบ mp3 

เม่ือเราได้จดัท า project ของเราออกมาเป็นรูปแบบของ daisy เรียบร้อยแล้วและต้องการจะท าให้เป็นไฟล์ใน

รูปแบบ mp3 เราจะสามารถท าได้ดงันี ้

1. ให้เลือกไปท่ีเมน ูtools จากนัน้เลือกไปท่ี Convert audio to mp3 หน้าตา่งของการแปลงไฟล์จะ

ปรากฏขึน้ 

 

 
 

2. ให้เราเลือกรูปแบบ daisy ท่ีต้องการแล้วกดท่ีปุ่ ม ok. 
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3. ในหน้านีห้ากเราไมไ่ด้มีการแก้ไขท่ีเก็บข้อมลู daisy ของเราเราก็ไมต้่องแก้ไขข้อมลูใดๆในชอ่งเหลา่นี ้

ให้เราเลือกเปล่ียนแปลงแตช่ะเพาะชอ่งข้อมลูท่ีเป็นช่อง bit rate โดยให้เราเลือก bit rate ได้ตาม

ต้องการโดยจะมีคา่อยู่ตัง้แต ่32 ถึง 128 

4. เม่ือเรียบร้อยให้กดท่ีปุ่ ม ok. จากนนัรอจนโปรแกรมท างานเสร็จ จะขึน้เป็นข้อความ complete ให้เรา

กดปุ่ ม ok. อีกครัง้ 

 

 
 

5. เพียงเทา่นีเ้ราจะได้หนงัสือเสียงในระบบ daisy ท่ีเป็นแบบ mp3 อยา่งสมบรูณ์ 
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การใส่ข้อมูลใน meta data 
 

ช่ือ ความหมาย หมายเหต ุ
1 creator ช่ือ นกัเขียน  กรณีหนงัสือแปล อาจเพิ่ม

ข้อมชูช่ือผู้แปลได้ 
2 identifier ล าดบัท่ีในการผลิตเป็นหนงัสือ

เดซีของหน่วยงานท่ีผลิต 
อาจใช้เป็นตวัเลขหรือตวัอกัษร
ก็ได้ เชน่ d4129 

3 language ภาษา  
4 publisher หนว่ยงานท่ีผลิตหนงัสือเดซี เชน่ ห้องสมดุคนตาบอดและผู้

พิการทางส่ือสิ่งพิมพ์แหง่ชาติ, 
มลูนิธิราชสดุา 

5 title ช่ือหนงัสือ  
6 narrator ช่ือผู้อา่น  
7 generator โปรแกรมท่ีใช้ในการผลิต

หนงัสือเดซี 
จะแสดงผลตามโปรแกรมท่ีใช้
ในการผลิตหนงัสือเดซี 

   
 

ความต้องการพืน้ฐานของโปรแกรม 

ความต้องการขัน้ต ่าสุดของโปรแกรมที่ตัวโปรแกรม Obi จะสามารถท างานได้ 

1. ความเร็วของ CPU อยูท่ี่ 1.2 Giga Hertz processor 

2. รองรับ ram ได้ต ่าสดุท่ี 512 Mb 

3. Hard disk ตามเนือ้ท่ี ท่ีสามารถลองรับไฟล์แบบ wav ได้ 
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ความต้องการของโปรแกรมที่สามารถท างานได้ดีบนโปรแกรม obi มีดังนี ้

1. ตวั cpu ต้องอยูท่ี่ 2.8 Giga Hertz single core processor/ 1.8 Giga Hertz dual core processor 

2. ส าหรับสว่นของ ram ถ้าเป็น WindowsXp จะต้องอยูท่ี่ 1.0 gb ถ้าเป็น windows vista หรือสงูกว่านี ้

จะต้องอยูท่ี่ 1.5 GB 

3. ในสว่นของ Hard disk จะต้องอยูท่ี่ความจท่ีุจะสามารถบนัจไุฟล์แบบ wav ได้ 

ความต้องการด้าน software ของโปรแกรม Obi 

1. Windows XP-SP2, Windows Vista, Windows 7 

2. .NET Framework 2.0 

3. DirectX Runtime, version 9c (managed). 

4. Java Runtime Environment (JRE) 6.0 or above 

ข้อมูลเพิ่มเตมิของขนาดไฟล์ wave และ ไฟล์ mp3 

ไฟล์ท่ีเป็นไฟล์รูปแบบ wave หรือเป็นไฟล์ท่ีมีนามสกลุไฟล์เป็น .wav นัน้จะมีขนาดใหญ่กวา่ไฟล์ท่ีเป็นไฟล์

รูปแบบ mp3 หรือไฟล์ท่ีมีนามสกลุไฟล์เป็น .mp3 มากยกตวัอยา่งให้มองเห็นภาพเชน่เม่ือท าการบนัทกึข้อมลู

เสร็จหรือท า Project ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้เนือ้หารวมทัง้หมดเป็นระยะเวลา 56 นาที กบั 5 วินาทีเรา

สามารถเช้คได้จากการเข้าไปท่ีเมน ูview จากนัน้เลือกไปท่ีเมน ูProject properties จากนัน้ให้ดท่ีูช่อง Total 

Duration จะมีระยะเวลารวมท่ีเราได้จดัท า Project บอกไว้ ในตวัอยา่งท่ียกมานีไ้ด้สร้าง Section ขึน้มาเพียง 1 

Section มีระยะเวลารวม 56 นาที กบั 5 วินาที เม่ือเราตรวดสอบขนาดไฟล์หลงัจากท่ีได้ Export ออกเป็น 

Daisy3 เรียบร้อยแล้ว ลองเช็คขนาดดไูฟล์ดงักล่าวจะมีขนาดไฟล์อยู่ท่ี 283 MB แตห่ากเม่ือแปลงหรือสัง่ 

Convert ให้อยูใ่นรูปแบบ Mp3 แล้วไฟล์ดงักลา่วจะมีขนาดไฟล์เหลือเพียง 25.6 Mb เทา่นัน้ 

ดงันัน้หาก Harddisk ของเรามีเนือ้ท่ีน้อยเม่ือเราจดัท าเป็น Project ของ Obi เรียบร้อยแล้วเราควรสัง่ Export 

เป็น Daisy แล้วให้โปรแกรมแปลงหรือ Convert ให้อยูใ่นรูปแบบของไฟล์แบบ Mp3 เลยเพื่อไมใ่ห้เปลืองพืน้ท่ี

ในการจดัเก็บข้อมลูใน Harddisk ของเรา 
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