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แนะนำผลิตภัณฑ

             Wondershare PDFelement 6 เปนเครื่องมือจัดการเอกสาร PDF         

 ที่มีประสิธิภาพที่ชวยใหการทำงานกับไฟล PDF งายขึ้น ชวยใหคุณสามารถสรางเอก

  สาร PDF และรูปแบบที่ดูดี ใชงานงาย และปลอดภัย ดวยฟงชั่นตางๆ ของโปรแกรม       

  PDFelement คุณสามารถทำงานกับไฟลเอกสาร PDF ไดมากมาย



             Wondershare PDFelement 6 เปนเครื่องมือจัดการเอกสาร PDF         

 ที่มีประสิธิภาพที่ชวยใหการทำงานกับไฟล PDF งายขึ้น ชวยใหคุณสามารถสรางเอก

  สาร PDF และรูปแบบที่ดูดี ใชงานงาย และปลอดภัย ดวยฟงชั่นตางๆ ของโปรแกรม       

  PDFelement คุณสามารถทำงานกับไฟลเอกสาร PDF ไดมากมาย

วิธีดาวนโหลดและติดตั้ง

ขอกำหนดขั้นต่ำที่จำเปนสำหรับการทำงานของ Wondershare PDFelement 6 Pro

• ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista

• หนวยประมวลผล: ประมวลผล 1Ghz ขึ้นไป

• RAM: 512 MB RAM ขึ้นไป

• เนื้อที่วางบนฮารดไดรฟ: 500 MB ขึ้นไป

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: http://bit.ly/2lLxdU0

ความตองการของระบบ

• ไปที่ https://pdf.wondershare.com/ เพื่อดาวนโหลดโปรแกรม

• ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้งและทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อติดตั้ง

วิธีการดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม 
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Home

Form File

             คือการเปดไฟลเอกสาร หรือไฟลรูปภาพตางๆ เขาสูโปรแกรม
ดังนั้นคุณสามารถสามารถเปดไฟลเอกสาร PDF ไดและอีกทั้งยังสามารถ
ปรับเปล่ียนมุมมองของเอกสารและอ่ืนๆ ไดโดยคุณสามารถเปดไฟล PDF
ดวย PDFelement 6 ไดหลายวิธี ดังนี้ 

1 ลากและวางไฟล PDF ลงบนโปรแกรม PDFelement 6

2 คลิกปุม "Open File" เพ่ือเรียกดูไฟล PDF ในคอมพิวเตอรของคุณ

เพ่ือเปดหรือเลือกไฟลเอกสารหรือรูปภาพตางๆ ไดโดยตรง

หนา 2



3 คลิกท่ี "Edit PDF" เพ่ือเลือกไฟล PDF ของคุณเพ่ือเปดไปท่ีแถบ

แกไขโดยตรง

4 คลิกขวาท่ีไฟล PDF ในคอมพิวเตอรของคุณแลวเลือก "Open With" 

แลวเลือก PDFelement to Open.

หนา 3



Open a Secured PDF / เปดไฟล PDF ที่มีการปองกัน

เพ่ือใหม่ันใจถึงความปลอดภัยของขอมูลใน PDF บางไฟลจะมีรหัสผานเพ่ือปองกัน

ขอมูลดังกลาว ถาคุณไดรับไฟล PDF ท่ีไดรับการปองกันดวยรหัสผาน คุณเพียงแค

ปอนรหัสผานท่ีถูกตองลงไป คุณก็จะสามารถเปดไฟลน้ันได

            บางไฟล PDF ท่ีมีการปองกัน มีขอจำกัดอ่ืน ๆ เพ่ือปองกันไมใหพิมพ แกไข

หรือคัดลอกได เม่ือคุณพยายามพิมพหรือแกไขไฟล PDF ท่ีมีการรักษาความปลอดภัย

น้ีคุณจะไดรับแจงวา “คุณไมไดรับอนุญาต” เพ่ือทำการปลดล็อคอนุญาติรหัสผานคุณ

สามารถคลิกปุม "Enable Editing" เพ่ือปอนรหัสผานเพ่ือปลดล็อคไฟลของคุณ
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Convert

เปนวิธีการแปลงไฟล จากไฟลเอกสาร PDF แปลงไฟลอื่นๆ เชน EPUB, 
Microsoft Word-Excel-Powerpoint เปนตน

1 หลังจากเปดไฟล PDF ใน PDFelement 6 ใหคลิกปุม

 "Home"> "To Word" หรือ "To Others" เพ่ือแปลง

หรือคุณสามารถคลิกปุม "File"> "Convert"> "Word" / "Other Files" เพ่ือแปลงเอกสารไดเชนกัน
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บนหนาตาง Save as คุณจะสามารถเลือกโฟลเดอรเอาตพุตเพื่อ

บันทึกไฟลที่แปลงแลว หากตองการเปลี่ยนรูปแบบชนิดไฟล

คุณสามารถเปลี่ยนๆไดที่ตัวเลือก "Save as type"

2

หลังจากแปลงแลวคุณสามารถไปที่โฟลเดอรเอาตพุตเพื่อคนหา

ไฟลที่แปลงแลวในคอมพิวเตอรของคุณ

3
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View

Zoom Out & Zoom In

เปนการเปดไฟลเอกสาร หรือไฟลรูปภาพตางๆเขาสูโปรแกรม

1 ดวยเครื่องมือซูมนี้ คุณสามารถขยายมุมมองของ PDF เพื่อดูราย

ละเอียดเพิ่มเติม  คุณสามารถซูมเขาไดอยางนอย 1% และสูงสุด 

6400%

-คลิกปุม "View"> "+" (Zoom In) หรือ "-" (Zoom out) เพื่อเปลี่ยนระดับการยอ / ขยาย

  ของหนา PDF

-เลือกระดับในชอง "Zoom" ระดับการซูมในชวงตั้งแต 10% ถึง 6400% ตามที่คุณตองการ

-กดแปน "Ctrl" คางไวบนแปนพิมพและเลื่อนเมาสเพื่อซูมเขาหรือซูมออก
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Page View Mode

เปนการเปดไฟลเอกสาร หรือไฟลไฟลสแกนตางๆเขาสูโปรแกรม

1 คุณสามารถดูการตั้งคาเกี่ยวกับเคาโครงเอกสาร PDF ของคุณภาย

ในแท็บ "View" ดังตัวเลือกนี้

- View one page at a time : มุมมองเอกสารหนาเดียว

- View pages continuously with scrolling enabled : มุมมองเอกสารหนาเดียวเลื่อนดูแบบตอเนื่อง

- View two page side-by-side :มุมมองเอกสารหนาคู

- View pages side-by-side with continuous scrolling enabled : มุมมองเอกสารสี่หนา
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Bookmark Panel
เปนมุมมองการมอง Bookmark ตางๆ ฟงกชันนี้สามารถจัดการเลื่อนยาย
หรือสราง Bookmark ตางๆได ดังรูปภาพ

หนา 10
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Comment

Comment

Highlight

เครื่องมือนี้เปนเครื่องมือสำหรับเนนขอความตางๆ ที่ตองการ การเนน
การเนนขอความสามารถทำไดโดยงาย ดังรูปภาพขางตน

• ขีดเสนใต : วาดเสนใตเพื่อระบุความสำคัญ

• ขีดเสนใตแบบหยัก : วาดเสนใตเพื่อระบุความสำคัญแบบหยัก

• ขีดฆา : เมื่อตองการวาดเสนเพื่อตัดขอความออกทำใหคนอื่นรูวาขอความถูกลบ

• Caret: สัญลักษณการพิสูจนอักษรที่ใชเพื่อบงชี้ตำแหนงที่จะแทรกลงในบรรทัด

*หากคุณตองการเปลี่ยนสีของ Text Markups โปรดคลิกที่ปุม "Select" จากนั้นคลิกขวา

 ไฮไลทหรือขีดเสนใตและเลือก "Properties" ที่ดานขวาแผงคุณสมบัติคุณสามารถเปลี่ยน

 สีและความทึบในตัวเลือก "Appearance" คุณยังสามารถคลิกปุม "Use as Default"เพื่อ

 ตั้งคาเปนคาเริ่มตนสำหรับการใชงานในครั้งตอไป
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Drawing

เครื่องมือวาดภาพชวยใหคุณสามารถเพิ่มองคประกอบภาพตางๆลงในไฟล PDF

ของคุณไดเชนสี่เหลี่ยมผืนผา, รูปหลายเหลี่ยม, รูปวงรีและภาพอื่น ๆ จะเปน

ประโยชนเมื่อคุณจำเปนตองใชภาพเพื่อใหความสนใจหรือบงบอกแกไข กับสวน

ของเอกสารของคุณ

- สี่เหลี่ยมผืนผา : วาดรูปสี่เหลี่ยม

- รูปไขหรือวงกลม : วาดรูปวงรี หรือหากตองการวงกลมใหกดปุม Shift คางไว

- เมฆ : วาดรูปเมฆ

- รูปหลายเหลี่ยม : เมื่อตองการวาดรูปหลายเหลี่ยม

- เสนเชื่อมตอ : วาดรูปแบบเปดโดยมีสามสวนขึ้นไป

- เสน : ทำเครื่องหมายดวยเสน

- ลูกศร : เมื่อตองการวาดรูป เชน สัญลักษณทิศทางซึ่งคลายกับลูกศรในรูปหรือฟงกชัน

- ดินสอ : ใชวาดรูปทรงอิสระ

- ยางลบ : ใชเพื่อตองการลบสิ่งที่วาดไว
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Stamps

   แสตมปใน PDFelement 6 เปนกลุมเครื่องมือขั้นสูงที่ชวยใหคุณสามารถประทับ

ตราไดเนื้อหาลงในเอกสาร PDF PDFelement 6 รองรับภาพแสตมปดวยภาพตางๆ

รูปแบบ  (jpeg, png, bmp ฯลฯ )  คุณสามารถใชแสตมปที่กำหนดไวลวงหนาหรือ

แสตมปที่คุณสางขึ้นมา การประทับตราไฟล PDF เปนคุณลักษณะที่มีประโยชนมาก

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคุณตองการใหคำวิจารณ หรืออธิบายสถานะหรือความไวของ

เอกสาร

1 แสตมป PDF : คลิกปุม "Comment"> "Stamps" คลิกแสตมปที่ตองการ

ในโหมด "Standard Business "," Sign Here "และ" Dynamic "จากนั้น

คลิกที่ตำแหนงที่คุณตองการวาง 

หนา 14



2 สรางและจัดการแสตมป : คลิกปุม "Comment"> "Stamps" คลิกแสตมป

ที่ตองการในโหมด "Standard Business "," Sign Here "และ" Dynamic "

จากนั้นคลิกที่ตำแหนงที่คุณตองการวาง 

• คลิกที่ "Comment"> "Create Stamp"> "Create Custom Stamp" แลวคลิก

  ปุม "Select Picture"เพื่อเรียกดูภาพตามตองการ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งชื่อ

  แสตมปได เมื่อเรียบรอยคลิกปุม "OK" แสตมปจะถูกเพิ่มลงใน Custom type 

   ภายในปุม "Stamp"

• คลิกปุม "Comment"> "Create Stamp"> "Manage Stamp" เพื่อกำหนด

  ลักษณะของแสตมป 

หนา 15
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Edit

Edit Text

ดวย PDFelement 6 คุณสามารถแกไขขอความในวรรครวมทั้งเปลี่ยน
แบบอักษรขนาดตัวอักษรและสีได หากตองการแกไขขอความในยอหนา
ใหทำดังนี้:

           เลือกปุม "Edit" จากนั้นคลิกขอความที่ตองการแกไข โปรแกรมมีสอง
           โหมดใหคุณแกไขขอความนั่นก็คือ "โหมดยอหนา" และ"โหมดบรรทัด"

คุณสามารถเพิ่มขอความไดดวยการกดคลิกปุม "Edit">"Add Text" 

1

2
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OCRs.

What is OCR?
                OCR คืออะไร

Download and Install OCR
                          ดาวนโหลดและติดตั้ง OCR

OCR ยอมาจาก Optical Character Recognition ซึ่งชวยใหสามารถแปล
ขอความหรือขอความที่พิมพลงในขอความที่อานไดจากเครื่องตองใช  OCR 
ในการสแกนเอกสารกระดาษเพ่ือสรางสำเนาอิเล็กทรอนิกส แตสามารถใชกับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสที่มีอยู เชน PDF ในการแกไขไฟล PDF ที่สแกนหรือ
ไฟล PDF แบบรูปภาพโดยตรงหรือแปลงเปนไฟลรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีสามารถแก
ไขได (เชน Word, Excel, PowerPoint ฯลฯ ) คุณตองดำเนินการ OCR กอน
แกไขหรือแปลงไฟล PDF

OCR เปนปลั๊กอินที่ตองดาวนโหลดและติดตั้งแยกตางหาก หากคุณยังไมไดดาวน
โหลดปลั๊กอิน OCR เมื่อคลิกปุม "Edit"> "OCR" คุณจะไดรับขอความตอไปนี้เพื่อ
ดาวนโหลด OCR

หนา 18



Perform OCR
                ดำเนินการ OCR
PDFelement 6 สามารถตรวจจับตัวหนังสือตางๆ บนไฟลรูปภาพ หรือ PDF ได 
 เม่ือมีปอปการแจงเตือน OCR.

เลือกปุม "Click to Download" และโปรแกรมจะชวยคุณดาวนโหลดและติดตั้ง
ปลั๊กอิน OCR โดยอัตโนมัติ
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ในการแกไขหรือแปลงไฟล PDF หรือภาพที่สแกนของไฟล PDF สามารถดำเนิน
การตามขั้นตอนตอไปนี้:
• โปรแกรมจะตรวจสอบอัตโนมัติไฟลที่สแกนและขอใหคุณดำเนินการ OCR ใน
  แถบการแจงเตือนสีเทาเพ่ือใหคุณสามารถคลิกปุม "Perform OCR" ในบารหรือ
  คุณสามารถคลิกที่ปุม "Edit"> "OCR" ในแถบ Ribbon
• หนาตาง "Optical Character Recognition (OCR)" จะเปดขึ้น
• จากน้ันคลิกปุม "Change Language" เพ่ือเลือกภาษาท่ีถูกตองของเน้ือหา PDF
   (PDFelement 6 รองรับภาษา OCR กวา 20 ภาษา) จากรายการภาษา OCR 
  นอกจากน้ีคุณยังสามารถคลิก "Customize Pages" เพ่ือเลือกหนากระดาษแตละ
  หนาหรือชุดหนากระดาษสำหรับ OCR
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• คลิก "OK" เพื่อให PDFelement 6 ทำการ OCR คุณจะเห็นแถบความ
  คืบหนาเพื่อระบุสถานะของการดำเนินการและระบบแจงเตือนใหคุณ
  ทราบเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
• เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น โปรแกรมจะเปดไฟล PDF ที่ OCR แลว เมื่อดำ
  เนินการเสร็จสิ้นคลิกปุม "Edit" เพื่อแกไขขอความในไฟล PDF

หนา 21



Watermark

1. วิธีการเพิ่มลายน้ำบนเอกสารแผนเดียว
    1.1 หลังจากที่เปดไฟลเอกสารจากโปรแกรมขึ้นมาแลว กรุณาคลิกไปที่ปุม Edit > 
         Watermark > New Watermark.
    1.2 ในหนาตาง "Add Watermark "คุณสามารถปอนขอความเปนลายน้ำและเลือก
          แบบอักษร, ขนาด, สีและกำหนดตำแหนง หรือเพิ่มภาพโลโกตางเปนลายน้ำ
          จากคอมพิวเตอรของคุณไดผานทาง คลิกไปที่ปุม File > Browse.
    1.3 หากตองการตั้งคาลายน้ำเพิ่มเติม คุณสามารถคลิกไปที่ปุม Advanced Setting
          เพ่ือรับตัวเลือกและการต้ังคาเพ่ิมเติม และต้ังองศาการหมุนของลายน้ำและความ
          เขมของลายน้ำ หากคุณเลือก  "Behind " ในเมนู "Location " เนื้อหาขอความ
          บนหนาเอกสารของคุณ จะไปอยูดานหนาของลายน้ำ แตหากคุณเลือก Above
          ลายน้ำจะครอบคลุมทับบางสวนของขอความ แตอยางไรก็ตามคุณสามารถปรับ
          ความเขมหรือความจางได โดยการตั้งคาความเขมขน "opacity" ของลายน้ำวา
          ตองการใหลายน้ำของคุณเขมมากนอยหรืออยางไร
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• คลิกปุม "Save Settings…" ใชเพื่อบันทึกการตั้งคานี้เพื่อใชงานในเอกสาร
  ถัดไปของคุณ

• คลิกปุม "Saved Settings" ใชเพื่อเลือกรายการ Save ที่คุณตองการใชโดย
  ตรง โดยที่คุณไมตองตั้งคาอีกครั้ง
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Add Watermark for Batch
                         เพิ่มลายน้ำสำหรับแบทช

PDFelement 6 สนับสนุนการเพิ่มลายน้ำเดียวกันลงในเอกสาร PDF หลายๆ 
ชุดในเวลาเดียวกัน
• หลังจากเปดโปรแกรมโปรดคลิกที่ชอง "Batch Process" ใน 
  "Welcome Window."
• คลิกที่แท็บ "Watermark" และนำเขาไฟลเอกสาร PDF ที่เลือกไว
• เลือกการตั้งคาที่คุณบันทึกไวกอนหนานี้ในชอง "Configuration" 
  (หากคุณยังไมไดบันทึกการตั้งคาลายน้ำ คุณจะไม สามารถทำการกระบวนการ
   แบทชได วิธีแกไขคือคุณตองเปดเอกสาร PDF อีกครั้งและคลิกปุม 
   "Edit">"Watermark"> "New Watermark" เพื่อตั้งคาและบันทึกการกำหนด
   คาอีกครั้ง)
• จากนั้นคลิกปุม "Start" เพื่อเริ่มกระบวนการ
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PDF Header and Footer--Page Number
                   การเพิ่มสวนหัวและทายกระดาษ PDF – หมายเลขหนา

Head & Footer

      คุณสามารถเพิ่มสวนหัวและสวนทายกระดาษสำหรับหนา PDF ได 
โดยคลิก "Page"> " Header and Footer" นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่ม
"Page Number" โดยใชฟงกชั่นนี้ ในตัวเลือก " Macros" เพื่อเลือกหมาย
เลขหนาได โดยการคลิกปุม "Settings" และสามารถกำหนดรูปแบบไดโดย
คลิกที่ "Insert Macro" เพื่อดูตัวอยางเอกสารไดนอกจากนี้คุณยังสามารถ
กำหนดแบบอักษรและตำแหนงหมายเลขหนาได
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Page

Page Boxes

คุณสามารถปรับพื้นที่ของเอกสารได โดยใชเครื่องมือ Page Box 
• เลือกปุม "Page Boxes" จะปรากฏหนาตาง Set Page Box จากนั่นโปรแกรมจะแสดงการวัด

  เปนรูปสี่เหลี่ยมครอบตัด คุณสามารถกำหนดตัดพื้นที่ครอบตัด ที่คุณตองการ จากนั่นคลิกตกลง

• หากตองการใชการตั้งคาเหลานี้ประยุกตใชกับหนาอื่นใหกำหนดชวงหนาหรือคลิก "All" 

• คลิก "OK" เพื่อครอบตัดหนากระดาษ
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Insert page

• แทรกหนากระดาษเปลา: คุณสามารถไปที่ "Page"> ปุม "Insert" 
และเลือก "Blank Page ในไดอะลอกบ็อกซ 

• แทรกจาก PDF:

   - เลือกปุม "Insert"> "From PDF" จากนั้นเลือกเอกสาร PDF ที่คุณตองการแทรก

คุณสามารถเลือกชวงหนากระดาษที่ตองแทรกการจาก PDF จากนั้นเลือกตำแหนงสำ

หรับหนาที่จะตองการแทรก
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Page Lables

เครื่องมือนี้เปนเครื่องมือสำหรับการจัดการหรือสรางเลขหนาใหกับเอกสาร
สำหรับการสรางนั่นสามารถสรางไดอยางงายดายเพียงตามขั้นตอนดังนี้

• คลิกเมนู "Page"

• เลือกปุม "Page Labels" จากนั้นกำหนดชวงหนาและรูปแบบจำนวนหนา

• คลิกปุม "OK" เพื่อเพิ่มเลขหนากระดาษ
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Form

Form Field

Create Interactive Forms Automatically
                                    สรางแบบฟอรมแบบโตตอบโดยอัตโนมัติ

PDFelement 6 รองรับการสรางแบบฟอรมการโตตอบโดยอัตโนมัติดวยการคลิก
เพียงคร้ังเดียว ซ่ึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณไดอยางมาก หากแบบฟอรม
PDF  ท่ีไมใชแบบโตตอบ ของคุณมีบรรทัดวางเปลาและตาราง ตัวอยางเชนแบบฟอรม
ใบสมัครน้ีไมสามารถกรอกได

• หลังจากเปดโปรแกรมแลวเราสามารถคลิกปุม "Form"> "Form Field Recognition"
  เพ่ือจดจำชองวางและตารางโดยอัตโนมัติจากน้ันคุณจะไดรับฟลดท่ีสามารถกรอกไดทุก
  ประเภทของฟอรมท่ีสอดคลองกันจะถูกต้ังช่ือโดยอัตโนมัติพรอมกับขอความใกลกับแบบ
  ฟอรมของคุณ
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• คลิกปุม "Close Form Editing (ปดการแกไขฟอรม)" แลววางเคอรเซอรในฟลดที่
  คุณตองการกรอกขอมูลและปอนขอมูลที่ตองการ

หนา 32



Create Interactive Forms Manually 
                                   สรางรูปแบบเชิงโตตอบดวยตนเอง

        หากไฟลที่คุณกำลังทำงานอยูไมสามารถจดจำไดเพื่อสรางฟลดที่สามารถ

ปอนขอมูลไดโดยอัตโนมัติ PDFelement 6 มีความสามารถในการสรางฟอรมท่ี

กรอกขอมูลไดดวยตนเอง PDFelement 6 มีปุมท่ีสามารถใชในการสรางและออก

แบบฟลดแบบฟอรมในรูปแบบอินเทอรแอคทีฟ คุณสามารถเพิ่มชองขอความ

กลองกาเคร่ืองหมายปุมวิทยุกลองคำส่ังผสมกลองรายการและปุมตางๆเพ่ือสราง
ฟอรม PDF แบบโตตอบ

• เปดไฟล PDF ใน PDFelement 6 แลวคลิก "Form"> "Add Text Field" 

  หรือปุมอื่น ๆ

• เลือกตำแหนงสำหรับการปอนขอมูลที่คุณตองการ และชองขอความหรือ

กลองกาเครื่องหมาย

• คลิกที่ปุม "Close Form Editing (ปดแบบฟอรมการแกไข)" คลิกฟลดขอความ

  และเริ่มพิมพ
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มีปุมพื้นฐานสำหรับเพิ่มฟอรมเพื่อใหคุณสรางฟอรม PDF แบบโตตอบไดแก

• Add Text Field :       ใหผูใชพิมพขอความ เชนชื่อ ที่อยูอีเมล หมายเลขโทรศัพท ฯลฯ

• Check Box :       แสดงตัวเลือกใชหรือไม สำหรับแตละรายการ 

• Radio Button :        แสดงกลุมของทางเลือกท่ีผูใชสามารถเลือกไดในกลุมเดียวกัน

• Combo Box :        ใหผูใชเลือกรายการจากรายการแบบ Pop

• List Box :         แสดงรายการตัวเลือกที่ผูใชสามารถเลือกได

• Button :          สรางองคประกอบแบบฟอรมแบบโตตอบ เชน การเปดไฟล 

  การเปดเว็บไซต หรือสงแบบฟอรมไปยังเว็บเซิรฟเวอร ซึ่งปุมนี้สามารถปรับแตงได
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Data Extraction

PDFelement 6  สามารถชวยคุณในการดึงขอมูลจากฟอรม fillable
และไฟล PDF ประเภทอื่นๆไปยังไฟล CSV ซึ่งคุณสามารถจัดการขอ
มูลที่รวบรวมของคุณไดอยางงายดาย

Extract Data form PDF Form Fields

- หากไฟล PDF ของคุณเปนแบบฟอรมที่สามารถปอนไดคุณสามารถคลิกที่ปุม
  "Form">"Data Extraction" 
- จากนั้นเลือกตัวเลือกของ "Extract data from form fields" 
- หากไฟล PDF ของคุณไมมีไฟล fillable form คลิกไปที่ 
  "Create Interactive Forms Automatically" หรือ "Create Interactive 
   Forms Manually" เพื่อสรางขอมูลฟอรมกอน

คลิกไปที่ “Data Extraction”1
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คลิกปุม "ถัดไป" ไปที่เพื่อไปที่หนาตางการรวมไฟล Form  PDF

คลิกที่ปุม "Start" เพื่อดึงขอมูลทั้งหมดรวมทั้งขอมูลที่กรอกในชอง
ซึ่งจะถูกรวมกันในไฟล .csv 

2

3
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Extract Data from Marked PDF

หากไฟล PDF ของคุณไมมีชองแบบฟอรมคุณยังสามารถใชโปรแกรมของ
เราเพื่อดึงขอมูลจากพื้นที่ ที่คุณกำหนด ไมวาจะเปนไฟล PDF ที่สแกน
หรือไฟล PDF ปกติก็ตาม

หลังจากเปดไฟล PDF ในโปรแกรมแลว
                            คลิกปุม "Form">"Data Extraction"

คลิกปุม "Next" จากนั้นใชการคลิกเมาสวาดพื้นที่ที่คุณตองการ
ขอมูล คุณสามารถเลือกพื้นที่ไดมาก เทาที่คุณตองการ

1

2
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หลังจากเลือกพื้นที่ทั้งหมดที่คุณตองการแยกแลว ใหคลิกปุม "Yes" 3

เมื่อหนาตาง Batch Process ขึ้นมา (คุณสามารถโหลดไฟล PDF 
ได แตตองเปนแบบฟอรมเดียวกัน)  ใหคลิกที่ปุม "Start" เพื่อเริ่ม
การทำงาน

4
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Protect
Mark for redaction  

เครื่องมือสำหรับการปกปดขอมูลที่สำคัญตางๆ ของคุณ เครื่องมือนี้จะ
ชวยปกปดขอมูลหรือรูปภาพตางๆ ใหคุณสามารถรูไดเพียงคนเดียว ซึ่ง
มีขั้นตอนการทำงายๆ ดังนี้

1 คลิกท่ี "Mark for Redaction " เพ่ือใชงานฟงกชัน

จากน้ัน Cursor จะเปล่ียนตามอัตโนมัติ        และต้ังคาตางๆ

จากน้ันใหทำการลากคลุมสวนของขอความท่ีตองการจะปกปด

ขอมูล 
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Password Protect  

การตั้งคารหัสผานมีทั้งหมด 2 รูปแบบดวยกันดังนี้
•Require a password to open the document - ปองกันการเปดเอกสารตางๆ
 โดยใชรหัสผาน
•Permission Password settings - ปองกันการแกไขเอกสาร การพิมพ หรือการคัดลอก
 ขอมูลตางๆ โดยใชรหัสผาน

3 เม่ือลากคลุมสวนท่ีตองการปกปดเน้ือหาเรียบรอยแลว ตอไป

คลิกไปท่ีปุม Apply Reductions เพ่ือยืนยัน 

หนา 41



Digital Signature

1

ลายเซ็นดิจิทัล ทำหนาที่เปนลายเซ็นที่สามารถใชในการตรวจสอบสิทธิ์ขอมูล อนุมัติตางๆ

เพื่อเปนหลักฐานในการยืนยันตัวตนขอมูล  โปรแกรมจะแสดงลายเซ็นพรอมกับวันที่ิและ

สถานะของเอกสารเมื่อมีการเซ็นชื่อซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้

เปด PDF ที่มีฟลด Signature แลวคลิก "Protect"> "Sign Document"

จากนั้นเลือก ID ของคุณเพื่อลงชื่อเขาใช

2 หากคุณยังไมมีรหัสใหคลิกที่ปุม "New ID" และทำตามคำแนะนำของ

โปรแกรม

Lorem ipsum
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3 หากไฟล PDF ของคุณไมมีขอมูลลายเซ็นคุณสามารถคลิกที่ "Protect"> 

"Place Signature" เพื่อเพิ่มรายละเอียดของลายเซ็น นอกจากนี้คุณยัง

สามารถเปลี่ยนลักษณะของลายเซ็นโดยคลิกที่   “Appearance”  จาก

นั้นเลือก “Create New Style”เพื่อใหคุณสามารถสรางรายละเอียดขอ

มูลตางๆ ลงบนลายเซ็นไดเมื่อเวลาใชงาน
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1. หากตองการตรวจสอบขอมูลของลายเซ็นกรุณาคลิกที่ปุม "Protect"

    > "Validate All Signatures" จากนั่นโปรแกรมจะปรากฏหนาตางขอมูลออกมา

2. หากตองการลบลายเซ็นกรุณาคลิกปุม "Protect"> "Clear All Signatures" ซึ่ง

    โปรแกรมจะทำการลบลายเซ็นดิจิทัลทั้งหมดภายในไฟล PDF

การตรวจสอบความถูกตองและลางลายเซ็น

Validate and Clear Signature
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