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ទំព័រ 1 

 

សេចក្ត ីស ត្ើម 

 កម្មវិធី FS Capture 7.6 គឺជាកម្មវិធីម្ួយប្រើ្ ាសស់្ារ់ផ្តតិយករូរភាព, វីបេអូ, សបម្េង

្រករបោយភាពរហ័សទានច់តិត ងាយ្សលួប្រើ្ាស់ និងម្ិនានគិតថ្លេ។ បោកអនកអាចប្រើ្ាស់

កម្មវិធីបនេះានបៅបលើា៉ាស នីក ំពយូទ័រ (PC, Mac and Linux)។ 

 លកខណៈពិបសសររសក់ម្មវីធី FS Capture 7.6 គឺអាចផ្ត ិតយករូរភាព និង  វីបេអូែេលាន

គ ណភាពចាស់បៅបលើបអ្កង់ក ពំយូទ័រ។ បោកអនកអាចរញ្ចូលសបម្េងតាម្រយៈ្រព័នធ្រតិរតតិការ 

Windows ផ្ទា ល់ ឬ យកសបម្េងពីខាងប្ៅក៍ាន (Microphone)។ ប្ៅពីបនេះ កម្មវិធី FS Capture 

7.6 ានម្ ខងារជាប្ចើនែេលានភាពងាយ្សលួកនងុការផ្តតិយកររូភាព វីបេអូបៅតាម្ត្ម្ូវការររស់

បោកអនកេូចជា ការផ្ត ិតយករូរភាពបពញថ្ផ្ាបអ្កង់ក ពំយូទ័រ ឬយកែតចំណ ចណាម្យួែេលអនកចងា់ន

បោយបោកអនកអាចបធវើការគូសបោយថ្េផ្ទា លប់ៅបលើចំណ ចណាម្ួយ ឬ តំរន់ណាម្ួយថ្នថ្ផ្ាបអ្កង ់។  

ក្.រសបៀបដំស ើងក្មម វិធី FS Capture 7.6 សៅក្នុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតិការ Windows 

 បផ្ត ើម្បចញពីផ្ទា ងំេំរូង (Home screen) បៅកនុង PC ររស់បោកអនក្សបេៀងនងិររូខាង

ប្កាម្៖ 

 

  

 

 

 

 

 

 

រន្ទា រ់ម្កបោកអនកបធវ ើការ Copy Folder ថ្នកម្ម វិធ ីFS Capture 7.6យកម្កោក់បៅបលើថ្ផ្ាបអ្កងក់ ំពយូទរ័ េូច

រូរខាងប្កាម្៖                      
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រន្ទា រ់ពីបោកអនកានបធវ ើការ Copy folder ថ្នកម្ម វិធីយកម្កោកប់លើថ្ផ្ាបអ្កង់ក ពំយូទរ័រួចម្ក ជំហ៊ា នរន្ទា រ់គឺ

បោកអនកបធវ ើការបរើក Folder ថ្នកម្ម វិធ ីFS Capture 7.6បន្ទេះ បហើយ ច ច Right Click យកពាកយថា Run as 

Administrator ថ្នប ម្ េះកម្ម វធិីបន្ទេះ សូម្បម្ើលរូរខាងប្កាម្៖ 

 

 

 

 

 

 

 

រួចច ច OK បពលបន្ទេះកម្ម វធិីនងឹេំបណើរការេូចរូរខាងប្កាម្៖ 

  

 

ជា folder ថ្នកម្ម វធិី FS Capture 7.6 
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ខ. រសបៀបសប្បើប្ាេ់ក្មមវធិី FS Capture 7.6 សៅក្នុងប្បព័ន្ធប្បតិបតត ិការ Windows 

 ខ.១. Capture Active Windows 

 

 

 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយករូរភាពបពញថ្ផ្ាបអ្កង់ក ំពយូទរ័ បោយយក Mouse Click ្តង់ចំណ ចរូរ Icon េូច

រូរខាងបលើ បពលបន្ទេះបោកអនកនងិានរូរភាពែេលបោកអនកានបធវ ើការផ្តតិយកបន្ទេះជាការប្សច។ 

 ខ.២ Capture Window / Object 

    

 

 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយករូរភាពែតចំែណកថ្នថ្ផ្ាបអ្កងក់ ំពយូទរ័ណាមួ្យែេលបោកអនកចង់ាន បោយយក 

Mouse Click ្តង់ចំណ ចរូរ Icon េូចរូរខាងបលើ បហើយរន្ទា រ់ម្កយក Mouse Click្តង់ចំណ ចណាមួ្យថ្ន

ចំែណកថ្ផ្ាក ំពយូទរ័ បពលបន្ទេះបោកអនកនងិានរូរភាពែេលបោកអនកានបធវ ើការផ្តតិយកបន្ទេះជាការប្សច។ 

 ខ.៣ Capture Rectangular Region  

    

 

 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយករូរភាពែតចំែណកថ្នថ្ផ្ាបអ្កងក់ ំពយូទរ័ចំណ ចណាមួ្យែេលបោកអនកចង់ាន 

បោយយក Mouse Click ្តង់ចំណ ចរូរ Icon េូចរូរខាងបលើ បហើយរន្ទា រ់ម្កយក Mouse គូសវាស់្ តង់

ចំណ ចណាមួ្យថ្នចែំណកថ្ផ្ាក ំពយទូ័រែេលបោកអនកចង់ាន បពលបន្ទេះបោកអនកនងិានរូរភាពែេលបោកអនក

ានបធវ ើការផ្តតិយកបន្ទេះជាការប្សច។ 
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ខ.៤ Capture Freehand Region  

    

 

 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយករូរភាពែតចំែណកថ្នថ្ផ្ាបអ្កងក់ ំពយូទរ័ណាមួ្យែេលបោកអនកចង់ាន បោយយក 

Mouse Click ្តង់ចំណ ចរូរ Icon េូចរូរខាងបលើ បហើយរន្ទា រ់ម្កយក Mouse គូសវាសប់ោយថ្េ ្ តង់

ចំណ ចចារ់បផ្ត ើម្ រហូតេលច់ំណ ចរញ្ចរ់ថ្នចំែណកថ្ផ្ាក ំពយូទរ័ែេលបោកអនកចង់ាន បពលបន្ទេះបោកអនកនងិ

ានរូរភាពែេលបោកអនកានបធវ ើការផ្តតិយកបន្ទេះជាការប្សច។ 

ខ.៥ Capture Full Screen  

    

 

 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយករូរភាពបពញថ្ផ្ាបអ្កង់ក ំពយូទរ័ បោយយក Mouse Click ្តង់ចំណ ចរូរ Icon េូច

រូរខាងបលើ បពលបន្ទេះបោកអនកនងិានរូរភាពែេលបោកអនកានបធវ ើការផ្តតិយកបន្ទេះជាការប្សច។ 

ខ.៦ Capture Scrolling Window  

    

 

 ជាការពិតបៅបោកអនកេឹងបហើយថាការផ្តតិយករូរភាពឱ្យអសពី់ថ្ផ្ាក ំពយទូ័រគពិឺតជាពិាកបរើសនិជាបៅ

ជារ់ Scroll េូចរូរខាងប្កាម្៖ 
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 ែតឥលវូបោកអនកែលងារម្ភបហើយ បោកអនកអាចផ្តតិយកានទាំងអសថ់្នតរំនថ់្ផ្ាបអ្កងែ់េលាន

ជារ់ Scroll តាម្របរៀរខាងប្កាម្ៈ 

 *របរៀរបធវ ើ៖ បោយយក Mouse Click ្តង់ចំណ ចរូរ Icon េូចរូរខាងបលើ    បហើយរន្ទា រ់

ម្កយក Mouse ច ច្តង់ចំណ ចណាមួ្យែេលាន Scroll រួចបធវ ើការរង់ចំារហតូេលក់ម្ម វធិបីធវ ើការផ្តតិយករូភាព

បន្ទេះចរ់ បពលបន្ទេះបោកអនកនងិានរូរភាពែេលបោកអនកានបធវ ើការផ្តតិយកបន្ទេះជាការប្សច។ 

ខ.៧ Capture Fixed Region  

    

 

 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយករូរភាពបោយរកាទហំែំេលបោកអនកានកំណត ់ឬបោកអនកអាចផ្ទេ សរ់តូរទហំាំន

បោយ្ានែ់តច ច Shift + Arrows Key បេើម្បីែកត្មូ្វទហំែំេលបោកអនកចងែ់កែ្រ។ បោយយក Mouse 

Click ្តង់ចំណ ចរូរ Icon េូចរូរខាងបលើ រន្ទា រ់ម្កបោកអនកអាចបធវ ើការផ្តចិយករូរភាព្តង់ចំណ ចណាមួ្យ

ែេលបោកអនកចង់ានបោយរកាទហំែំេលបោកអនកានកំណតខ់ាងបលើ បពលបន្ទេះបោកអនកនងិានរូរភាព

ែេលបោកអនកានបធវ ើការផ្តតិយកបន្ទេះជាការប្សច។ 

 

Scroll Down 
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ខ.៨ Screen Recorder  

    

 

 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយក វបីេអូបលើថ្ផ្ាបអ្កង់ក ពំយូទរ័ ែេលានម្ ខងារបផ្េងៗាន េូចរូរខាងប្កាម្៖ 

 

 

 

 

 

  

 

1 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយក វបីេអូ្ តង់ចណំ ចណាមួ្យថ្នថ្ផ្ាបអ្កងក់ ំពយទូ័រ 

2 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយកវបីេអូ្ តង់ចណំ ចណាមួ្យថ្នថ្ផ្ាបអ្កងក់ ំពយទូ័របោយបធវ ើការគសូវាសប់លើថ្ផ្ា

ក ំពយូទ័រថ្នតរំនណ់ាមួ្យែេលបោកអនកចង់ាន 

3 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយក វបីេអបូពញថ្ផ្ាបអ្កង់ក ពំយូទរ័បោយមិ្នជារ់ Taskbar (មី្ន យខាងប្កាម្) 

4 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយក វបីេអបូពញថ្ផ្ាបអ្កង់ក ពំយូទរ័ 

5 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយក វបីេអបូោយចារ់យកសកម្មភាពសកម្មភាពច ងប្កាយថ្នការកំណតម់្ ខងារ

ខាងបលើ 

6 ប្រើស្ារ់ផ្តតិយក វបីេអបូោយភាប រ់ម្កជាមួ្យនងិសបម្េង ែតបរើសនិជាបោកអនកមិ្នចង់ភាប រ់

ម្កជាមួ្យនិងសបម្េង បោកអនកអាចបោេះ Tick បចញជាការប្សច 

7 ប្រើស្ារ់បធវ ើការ Record  វីបេអ ូបៅបពលែេលបោកអនកានកំណតម់្ ខងារខាងបលើរួច

បហើយ 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 8 9 
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8 ប្រើស្ារ់ផ្ទេ សរ់តូរទីតំាងឯកសារខណៈបពលែេលបោកអនកានរញ្ចរ់សកម្មភាពការលត 

បពលបន្ទេះកម្មវិធនីងិ Save ឱ្យបោកអនក Auto ែតម្តងបៅកែនេងទីតំាងែេលបោកអនកាន

កំណត់បនេះ 

9 ប្រើស្ារ់កំណតម់្ ខងារមួ្យចំននួម្ នបពលចារ់បផ្ត ើម្ផ្តតិរូរភាពនងិវបីេអេូូចរូរខាងប្កាម្៖ 

 

 

 

 

 

 Video Tab: ប្រើស្ារ់កំណតប់ៅគ ណភាពថ្នវបីេអូ ភាពេិតចាស់នងិការប្រើ្ាស ់

Mouse ជាទ្ម្ង់បផ្េងៗ 

o  Frame Rate (Frames per second): ប្រើស្ារ់ភាពេិតចាស់ថ្នរូរ

ភាព និងវីបេអូ 

o Quality: ប្រើស្ារ់កំណតប់ៅគ ណភាពថ្នវបីេអូ 

o Record mouse pointer: ប្រើស្ារ់កំណតប់ៅបពលចារ់បផ្ត ើម្ Record 

បតើបោកអនកចងឱ់្យបពលចារ់បផ្ត ើម្ Record រងាា ញ Mouse ឬក៍មិ្នរងាា ញ 

o Highlight Mouse pointer: ប្រើស្ារ់កំណតប់ៅបពលចារ់បផ្ត ើម្ 

Record ថាបតើបោកអនកចង់ាន Mouse ស្ារ់ Highlight ឬក៍មិ្ន

រងាា ញ 

o កំណត់ទ្ម្ង់ថ្នការប្រើ្ាស ់Mouse ែេលានទ្ម្ងជ់ា រងវង់មូ្ល ជា

ផ្ទា យ និងការកណំតទ់ហំថំ្នការរងាា ញ 

 Audio Tab: ប្រើស្ារ់កំណតប់ៅសបម្េងតាម្ែររបផ្េងៗេូចខាងប្កាម្៖ 
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   + Record audio: ប្រើស្ារ់កំណតស់បម្េងបៅបពលចារ់បផ្ត ើម្លត  

o Microphone: ប្រើស្ារ់កំណតស់បម្េងបចញពី Microphone 

o Speakers (What You Hear): ប្រើស្ារ់្សរូយកែតសបម្េង

ែេលអនកាននយិាយ 

o Microphone + Speaker: ប្រើស្ារ់្សរូយកសបម្េងពីខាង

ប្ៅនិងខាងកនុងថ្ន្រព័នធ្រតរិតតកិារបលើ Window 

   + Record mouse click sounds: ប្រើស្ារ់បៅបពលែេលបោកអនកចារ់បផ្ត ើម្ 

លត  បហើយខណៈបពលែេលបោកអនកបធវ ើការ Click បលើសកម្មភាពណាមួ្យបន្ទេះ វានិងបធវ ើការ 

Record សបម្េងបន្ទេះ ែតបរើបោកអនកមិ្នចង់ឱ្យឮបទបោកអនកអាចបោេះ Tick ្ តង់ចំណ ចបនេះ

ាន 

 Hotkey Tab: ប្រើស្ារ់កំណតប់ៅ Short Cut Key ែេលានភាពងាយ្សលួកនុងការ

ចារ់បផ្ត ើម្លតបោយ្ានែ់តច ច short cut key ជាការប្សច។ បោកអនកអាចែកត្មូ្វ short 

cut key ានបោយ្ានែ់តច ចបលើ្ រអរ់ Hotkey to Pause/Resume បពលបន្ទេះបោក

អនកអាចបធវ ើការែកត្មូ្វ short cut key ានតាម្ត្មូ្វការ។ 

 Output Tab: ប្រើស្ារ់កំណតប់ ម្ េះថ្នវបីេអបូៅបពលលតចរ់ និងោកប់ ម្ េះបោយ

សវ័យ្រវតតតិាម្ទ្ម្ង់ Format េូច្រអរ់ខាងប្កាម្៖ 

  

 

 

 

- File name template: បៅកនុង្រអរ់បនេះបោកអនកអាចបធវ ើការ format name 

ថ្ន file ររស់បោកអនកានេូចជាទ្ម្ងា់ន្សារ់េូចរូរខាងប្កាម្៖ 
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- After file is saved: រន្ទា រ់ពីបោកអនកានបធវ ើការ Save file រួចម្កបោកអនកក៍

អាចឱ្យ fileែេលបោកអនកលតបន្ទេះបធវ ើការានប្ចើនេូចជា៖ 

o Open containing folder: ប្រើស្ារ់បៅបពលែេលបោកអនក save 

ចរ់បពលបន្ទេះ folder ែេលបោកអនកានកណំតេូ់ចបៅកនុងចំណ ចទ៨ី

និងបរើកប ើង 

o Play Video: ប្រើស្ារ់បៅបពលែេលបោកអនក save ចរ់បពលបន្ទេះ 

file video និង Play បោយសវយ័្រវតតែិតម្តង 

o Show “Send E-mail” dialog:ប្រើស្ារ់បៅបពលែេលបោកអនក 

save ចរ់បពលបន្ទេះកម្ម វធិីនងិបធវ ើការបផ្ញ ើរ  file បៅកាន ់E-mail dialog 

បោយសវយ័្រវតត ិ

o Edit Video ប្រើស្ារ់បៅបពលែេលបោកអនក save ចរ់បពលបន្ទេះ

កម្ម វិធីនិងបរើក file បហើយបធវ ើការ Edit Videoបោយសវយ័្រវតត ិ

   Notification Tab: ប្រើស្ារ់ Alert ជាសបម្េងខណៈបពលែេលបោកអនកានរញ្ចរ់   

           សកម្មភាព ឬផ្ទា កសកម្មភាពការងារ 

 ្តង់រ៊ាតូ  ង Reset ប្រើស្ារ់ឱ្យរាលច់ណំ ច (Tab) ែេលបោកអនកានបធវ ើការែកត្មូ្វ

បន្ទេះឱ្យ្ត រ់ម្កេូចបេើម្វិញ(Default Setting ) 

ខ.៩ Output -> Editor  
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ប្រើស្ារ់យកឯកសារែេលបោកអនកានផ្តតិឬលតបហើយឱ្យបៅកម្ម វធិីបផ្េងៗេូចជាកម្ម វិធរីេឋាល, 

គណបនយយ, PowerPoint, Printer, ... ។ 

ខ.១០ Setting    

 

  

 

ប្រើស្ារ់ែកត្មូ្វចំណ ចមួ្យចំននួេូចជា ការផ្ទេ សរ់តូរ Skin, Screen color picker, Screen 

Ruler, Screen magnifier, Screen Crosshair,... 

គ. រសបៀបចាក្សចញពកី្មមវធិី 

 ច ច្តង់រូរ Icon setting រួចប្ជើសប រីសយកពាកយ Exit េូចរូរខាងប្កាម្៖ 

  

 

 

 

 

ឬតាម្វិធីម្យ៉ាងបទៀតគឺអាចច ច្តង់ចំណ ចរូរ Icon ែខវង េូចរូរខាងប្កាម្ជាការប្សច។ 

 


