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บทที่ 2   

การตกแต่งภาพเพื่องานออกแบบ 

 ในปัจจุบันงานออกแบบกราฟิกเข้ามามีบทบาทกับงานด้านต่างๆ ในทุกองค์กรจำเป็นต้อง

มีการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในองค์กร และนำข้อมูลสื่อสารไปยังภายนอกองค์กรด้วยวัตถุประสงค์ที่

หลากหลาย อาจเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรรวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์องค์กรซึ่งก็จำเป็นต้อง

อาศัยการออกแบบกราฟิกเข้ามาช่วยอย่างมาก มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเป็นเครื่องมือที่ช่วย

สร้างสรรค์ผลงานออกแบบให้มีคุณภาพ อาทิเช่น งานสิ่งพิมพ์ งานโฆษณา งานออกแบบ งานนำเสนอ

ข้อมูล งานสร้างภาพการ์ตูน งานสร้างสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งงานกราฟิกจะมีคุณภาพหรือไม่

ไม่ได้ขึ้นกับคุณภาพของอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในการทำงานและเทคนิค

ขั้นสูงของนักออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถสื่อสารได้จริงและมีความสวยงาม จัดว่าเป็นพื้น

ฐานสำคัญเพื่อช่วยให้การออกแบบหรือการตกแต่งภาพกราฟิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปภาพดิจิตอล 

 ลักษณะของรูปภาพดิจิตอลที่ใช้หรือถูกสร้างจากโปรแกรมกราฟิกมี 2 กลุ่มหลัก คือ ภาพ

แบบบิตแมป (Bitmap) และภาพแบบเวคเตอร์ (Vector) ดังที่สมเกียรติ อุดมหรรษากุล (2554: น. 

3-4) สรุปไว้ดังนี้ 

 1.1 ภาพแบบบิตแมป (Bitmap) เป็นภาพแบบ Resolution Dependent เกิดจากพิกเซล 

(Pixel) หรือเม็ดสีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีสีแตกต่างกัน มาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นภาพ หากขยายภาพ

แบบบิตแมป (Bitmap) จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นตารางเล็กๆ ซึ่งแต่ละบิตคือ ส่วนหนึ่งของข้อมูล

คอมพิวเตอร์ข้อดีของภาพลักษณะนี้คือมีสีที่เป็นธรมชาติ ดูสมจริง 

 1.2 ภาพแบบเวคเตอร์ (Vector) เป็นภาพประเภท Resolution-Independent มีลักษณะ

ของการสร้างให้แต่ละส่วนเป็นอิสระต่อกัน โดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง รูปทรง

หรือส่วนโค้ง โดยอ้างอิงตามความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์หรือการคำนวณเป็นตัวสร้างภาพ เรียกภาพ

ประเภทนี้ว่า เวคเตอร์กราฟิก (Vector Graphic) ลักษณะเด่นของภาพแบบเวคเตอร์ (Vector) คือ 

สามารถยืดหรือหดภาพเท่าใดก็ได้ โดยที่ภาพจะไม่แตก ความละเอียดของภาพไม่เปลี่ยนแปลง คง

คุณภาพของภาพไว้ได้เหมือนเดิม และยังสามารถขยายเฉพาะความกว้างหรือความสูง เพื่อให้มองเห็น

เป็นภาพผอมหรืออ้วนกว่าภาพเดิมได้ด้วย และไฟล์มีขนาดเล็กกว่าภาพบิตแมป (Bitmap) ภาพแบบ

เวคเตอร์ (Vector) จึงเหมาะสำหรับงานแบบวางเลย์เอาท์ (Layout) งานพิมพ์ตัวอักษร หรืองาน

ออกแบบภาพประกอบ 



2

2. โปรแกรมการตกแต่งภาพ 

 โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพในปัจจุบันมีหลากหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ในงานออกแบบ

กราฟิก แต่ละโปรแกรมมีคุณสมบัติและจุดเด่นที่แตกต่างกัน อาทิเช่นโปรแกรมไรท์รูม (Lightroom) 

ซึ่งเหมาะกับงานภาพถ่ายมากที่สุด สามารถบริหารจัดการและปรับแต่งภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์

หรืองานที่ใช้ในสื่อออนไลน์ เป็นกระบวนการที่เรียกว่า Photographer Workflow โปรแกรมคอเรล

เพนท์เตอร์ (CorelPainter) เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการตกแต่งภาพอีกหนึ่งโปรแกรม แต่จุดเด่น

ของโปรแกรมนี้จะเน้นไปที่การวาดภาพ (Paint) โดยจำลองจากการวาดภาพจริงๆ มีการจำลองเนื้อสี 

เนื้อกระดาษ หัวพู่กันลักษณะต่างๆ เหมาะกับใช้ร่วมกับเมาส์ปากกา (Pen Tablet) อีกหนึ่งโปรแกรม

ที่สำคัญและนิยมใช้กันมากกับการทำงานกราฟิกคือโปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) ซึ่งเป็น

โปรแกรมที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมาก 

 2.1 คุณลักษณะของโปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) 

 โปรแกรมโฟโต้ชอป  (Photoshop)  เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพ

กราฟฟิก สำหรับงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย ความสามารถในการตกแต่งภาพ

และสร้างภาพ (Retouching) อยู่ในระดับคุณภาพสูง ดงัทีป่ยิะบตุร สดุธดิารา และอนนั วาโซะ (2553: 

น.5) อธิบายไว้ดังนี้ 

  - แก้ไขภาพถ่ายที่บกพร่องหรือมีตำหนิ เช่น ปรับสี ปรับแสงเงาที่สว่างหรือมืดเกินไป ลบ

แสงแฟลชที่สะท้อนในดวงตา 

  - ตกแต่งภาพ เช่น ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไป ลบองค์ประกอบบางส่วน ปรับภาพให้

เบลอหรือคมชัด ปรับผิวกายแบบให้นวลหรือขจัดไฝฝ้าต่างๆ ขจัดเม็ดสีที่เกิดในภาพที่แสกนในสิ่งพิมพ์ 

  - ดัดแปลงภาพเช่น ทำภาพใหม่ให้กลายเป็นภาพสีซีเปียแบบโบราณหรือแปลงภาพเก่าๆ 

ที่เป็นขาวดำให้กลายเป็นภาพสี เปลี่ยนภาพคนให้อ้วนขึ้น-ผอมลงหรือเด็ก-แก่กว่าที่เป็นจริง 

  - ตัดต่อภาพ เช่นย้ายตัวคนจากภาพถ่ายชายทะเลไปยืนบนภูเขาหิมะ 

  - เพิ่มลักษณะพิเศษ (Effect) ให้ภาพเช่นทำให้เหมือนการมองผ่านกระจกชนิดและลาย

ต่างๆ หรือเหมือนเงาสะท้อนในน้ำ เปลี่ยนภาพถ่ายให้ดูคล้ายภาพวาดด้วยเครื่องมือหลากหลายชนิด 

เพิ่มประกายแสงเงาหรือเงาให้วัตถุ 

  - สร้างภาพกราฟิคซึ่งผสมผสานภาพถ่าย ข้อความและภาพวัตถุหรือลักษณะพิเศษที่สร้าง

ขึ้นใน เพื่อใช้ในงานผลิตสื่อโฆษณาทำปกหนังสือหรือนิตยสาร หรือใช้สื่อออนไลน์ 

  - สร้างองค์ประกอบที่ใช้ในสื่อออนไลน์ เช่นการตัดแบ่งภาพขนาดไหญ่ ออกเป็นส่วนๆ 

การแบ่งพื้นที่ภาพเพื่อสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) เฉพาะส่วน การสร้างภาพเคลื่อนไหว

และการสร้างปุ่มที่เปลี่ยนสถานะตามเมาส์ 
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 2.2 ชนิดของไฟล์ภาพ 

 ชนิดของไฟล์ภาพจะถูกแยกตามนามสกุลไฟล์ เป็นตัวระบุรูปแบบเฉพาะของลักษณะภาพ   

ดงัทีเ่กยีรตพิงษ ์ บญุจติร (2557: น. 30-32) อธิบายไว้ดังนี้ 

 - PSD (Photoshop) เป็นนามสกุลของโปรแกรม photoshop จะทำการบันทึกไฟล์

แบบแยกเลเยอร์เก็บเอาไว้ ควรบันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้เอาไว้ทุกครั้งเพื่อแก้ไขภายหลังได้ 

 - JPEG , JPG (Joint Photographic Export Group) เป็นไฟล์ที่มีการใช้งานมากที่สุด 

มีคุณสมบัติในการบีบอัดขนาดไฟล์ได้ ทำให้สามารถนำไปใช้งานบนเว็บไซต์ หรืองานสิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้

เน้นคุณภาพของภาพมากนัก  

 - GIF (Graphics Interchange Format) เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็กลง ใช้กับรูปภาพที่

ไม่ได้เน้นรายละเอียดสีที่สมจริง ไม่เหมาะกับภาพถ่าย จะเหมาะกับภาพการ์ตูน ภาพแนว vector 

มากกว่า เนื่องจากมีการไล่ระดับเฉดสีเพียง 256 สี ทำให้มีความละเอียดไม่เพียงพอ แต่มีคุณสมบัติ

พิเศษคือ สร้างภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย หรือที่เรียกกันว่า Gif Animation เหมาะกับการนำไปใช้งานบน

เว็บไซต์ 

 - TIFF (Tagged Image File Format) นามสกุลที่มีความยืดหยุ่นและคุณภาพสูงสุด 

บันทึกแบบ Cross-platform จัดเก็บภาพได้ทั้งโหมด Grayscale Index Color, RGB และ CMYK 

เหมาะกับงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  

 - PNG (Portable Network Graphic) เป็นไฟล์ที่เหมาะสำหรับใช้ในเว็บไซต์ สามารถ

บีบอัดขนาดไฟล์ลงได้พอสมควร โดยที่ยังรักษาคุณภาพของภาพเอาไว้ได้ และที่สำคัญสามารถเลือก

ระดับสีใช้งานได้ถึง 16 ล้านสี 

 - RAW (.raw) เป็นไฟล์ภาพจากกล้องดิจิตอลในกลุ่ม DSLR ที่เก็บรายละเอียดของภาพ

ได้สูงมาก การจัดการกับภาพลักษณะนี้จะต้องใช้ Camera Raw มาช่วยในการทำงาน 

 2.3 ส่วนประกอบของพื้นที่การทำงาน 

  การศึกษาส่วนประกอบต่างๆ และความสามารถของชุดเครื่องมือในโปรแกรมโฟโต้ชอป 

(Photoshop) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การทำงานกราฟิกได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพได้ 

  2.3.1 เมนูบาร์ (Menu Bar) หรือแถบคำสั่ง เป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยชุดคำสั่งที่ใช้

จัดการกับไฟล์ภาพ โดยมีชุดคำสั่งดังต่อไปนี้  
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ภาพที่ 2.1 ส่วนประกอบพื้นที่การทำงานในโปรแกรมโฟโต้ชอป 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 

   - เมนูไฟล์ (File) ใช้จัดการไฟล์ภาพลักษณะต่างๆ ได้แก่ การสร้างไฟล์ใหม่ การเปิด

ไฟล์ขึ้นมาแก้ไข การบันทึกไฟล์ การนำเข้าไฟล์ หรือการส่งออกไฟล์ภาพต่างๆ เป็นต้น 

   - เมนูอีดิธ (Edit) เป็นชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ได้แก่ การคัดลอก การตัด 

การวาง การปรับแต่งค่าเบื้องต้นของโปรแกรม 

   - เมนูอิมเมจ (Image) เป็นชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการภาพ การปรับแต่งค่าสี ค่า

แสงเงา ความสว่าง ความคมชัดของภาพ และการจัดการกับพื้นที่การทำงานของไฟล์ต่างๆ 

   - เมนูเลเยอร์ (Layer) ใช้ในการจัดการกับเลเยอร์ของภาพ การสร้างเลเยอร์ใหม่ 

การรวมเลเยอร์ การแปลงเลเยอร์ รวมถึงการจัดการรายละเอียดของเลเยอร์ 

   - เมนูไทป์ (Type) เป็นชุดคำสั่งที่ใช้จัดการข้อความและตัวอักษร 

   - เมนูซีเล็ค (Select) ใช้ปรับแต่งการเลือกในลักษณะต่างๆ  

   - เมนูฟิลเลอร์ (Filter) เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ดัดแปลงภาพให้มีลักษณะพิเศษ 

   - เมนูวิว (View) เป็นชุดคำสั่งในการปรับเปลี่ยนมุมมองของพื้นที่การทำงาน 

   - เมนูวินโดว์ (Window) ใช้เปิดและปิดชุดพาเนลและกล่องเครื่องมือต่างๆ 

   - เมนูเฮลฟ์ (Help) เป็นส่วนที่แสดงความช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม 

เมนูบาร์ (Menu Bar)

ออปชั่นบาร์ (Option Bar)

แท็ปชื่อภาพ

กล่องเครื่องมือ 

(Tool Box)

ชุดพาเนลปรับแต่ง 

(Panels)
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  2.3.2 ออปชั่นบาร์ (Option Bar) เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าการทำงานของเครื่องมือ

ต่างๆ รายละเอียดในออปชั่นบาร์จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เราเลือกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนั้น เช่น 

เมื่อเราเลือกเครื่องมือพู่กัน (Brush) บนออปชั่นบาร์จะปรากฏออปชั่นที่ใช้ในการกำหนดขนาดและ

ลักษณะหัวแปรง โหมดในการระบายความโปร่งใสของสี และอัตราการไหลของสี เป็นต้น 

  2.3.3 แท็บชื่อภาพ สำหรับเลือกทำงานกับไฟล์ภาพต่าง ย่อหน้าต่าง หรือปิดภาพที่ไม่

ต้องการใช้งานแล้ว 

  2.3.4 ชุดพาเนลปรับแต่ง (Panels) เป็นชุดคำสั่งควบคุมการทำงานต่างๆ ของ

โปรแกรม ใน โปรแกรมจะมีพาเนลอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น พาเนลคัลเลอร์ (Color) เพื่อเลือกใช้หรือ

ผสมสี พาเนลเลเยอร์ (Layers) ใช้สำหรับจัดการกับเลเยอร์ เป็นต้น 

  2.3.5 กล่องเครื่องมือ (Tool Box) จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวาด 

ตกแต่งและแก้ไขภาพ มีเครื่องมือจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ทั้งหมด 7 กลุ่ม ตามรูปแบบ

การใช้งานดังนี้ 

 

ภาพที่ 2.2 กล่องเครื่องมือโปรแกรมโฟโต้ชอป 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 

ก

ข
ค

ง จ

ฉ

ช
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  กลุ่ม ก. กลุ่มเครื่องมือสำหรับการเลือกพื้นที่วัตถุหรือรูปภาพ เพื่อทำงานกับบางส่วนของ

ภาพ เช่น การปรับเปลี่ยนค่าแสงเงา ค่าสี การระบายสี หรือลบบางส่วน เป็นต้น เครื่องมือในกลุ่มนี้มี

ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2.1 เครื่องมือสำหรับการเลือกพื้นที่วัตถุหรือรูปภาพ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 

เครื่องมือ รูปแบบการทำงาน

ใช้เคลื่อย้ายภาพหรือวัตถุที่ถูกเลือก

เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ใช้สร้างเส้นซีเล็คชั่น 

(Selection) เป็นรูปร่างพื้นฐาน เช่น สี่เหลี่ยม 

วงกลม เป็นต้น

เป็นเครื่องมือสร้างเส้นซีเล็คชั่น (Selection) แบบ

คร่าวๆ โดยการแดรกเม้าส์ไปในส่วนที่ต้องการ

เป็นเครื่องมือสร้างเส้นซีเล็คชั่น (Selection) โดย

เส้นที่ได้จะเป็นเส้นตรงหรือเส้นหยัก

เป็นเครื่องมือสร้างเส้นซีเล็คชั่น (Selection) ให้กับ

ภาพที่มีขอบเขตน้ำหนักตัดกันชัดเจน โดยการคลิก

ไปตามขอบที่มีน้ำหนักที่ตัดกัน

เป็นเครื่องมือสร้างเส้นซีเล็คชั่น (Selection) โดย

การแดรกเมาส์ผ่านขอบเขตที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน

เป็นเครื่องมือสร้างเส้นซีเล็คชั่น (Selection) โดย

ยึดตามสีและน้ำหนักที่ใกล้เคียงกัน

 Quick Selection Tool

 Magnetic Lasso Tool

 Polygonal Lasso Tool

 Lasso Tool

 Rectangular Marquee Tool 

 Elliptical Marquee Tool 

 Single Row Marquee Tool 

 Single Column Marquee Tool

 Move Tool

 Magic Wand Tool
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  กลุ่ม ข. กลุ่มเครื่องมือสำหรับการตัด เลือกภาพเฉพาะส่วน หรือการตัดภาพเพื่อใช้งานใน

เว็บไซต์ ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2.2 เครื่องมือสำหรับการตัดและเลือกภาพ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 

  กลุ่ม ค. กลุ่มเครื่องมือสำหรับการวัดค่าต่างๆ ซึ่งมีเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2.3 เครื่องมือสำหรับการวัดค่า 

  

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 

เครื่องมือ รูปแบบการทำงาน

ใช้ตัดภาพให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ

ใช้ตัดภาพที่มีมุมมองแบบทัศนียภาพ 

(Perspective) ให้เป็นมุมมองปกติ

ใช้ตัดภาพให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่องานออกแบบเว็บไซต์

ใช้ตัดแต่งภาพที่ได้จากเครื่องมือ Slice Tool ให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 Slice Tool

 Perspective Crop Tool

 Crop Tool

 Slice Select Tool

เครื่องมือ รูปแบบการทำงาน

ใช้เลือกสีจากภาพเพื่อนำไปใช้งาน

ใช้เลือกสีตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบค่า

ใช้วัดระยะห่างระหว่าง 2 จุด 
 Ruler Tool

 Color Sampler Tool

 Eyedropper Tool
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ตารางที่ 2.3 เครื่องมือสำหรับการวัดค่า (ต่อ) 

  

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 

  กลุ่ม ง. กลุ่มเครื่องมือสำหรับการตกแต่งและแก้ไขภาพ (Retouch) ซึ่งมีเครื่องมือดังต่อ

ไปนี้ 

ตารางที่ 2.4 เครื่องมือสำหรับการตกแต่งและแก้ไขภาพ (Retouch)  

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฆ) 

เครื่องมือ รูปแบบการทำงาน

ใช้แทรกข้อมูลไปในภาพ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ทำงานร่วม

กันแสดงความเห็น
 Note Tool

เครื่องมือ รูปแบบการทำงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับแก้พื้นผิวที่เป็นจุดบกพร่อง

เล็กน้อยในภาพ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับแก้พื้นผิวที่เป็นจุดบกพร่อง

ขนาดใหญ่ในภาพ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับแก้พื้นผิวที่เป็นจุดบกพร่อง

เล็กน้อยในภาพโดยการนำพื้นผิวจากจุดอื่นมาแปะ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ย้ายวัตถุในภาพไปตำแหน่งใหม่ 

โดยเครื่องมือจะเติมพื้นหลังให้

เป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ไขภาพบุคคลที่ถ่ายแล้วเกิดตา

เป็นสีแดง

เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกพื้นผิวมาวางยังจุดที่

ต้องการ

 Patch Tool

 Clone Stamp Tool

 Healing Brush Tool

 Red Eye Tool

 Spot Healing Brush Tool

 Content-Aware Move Tool
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ตารางที่ 2.4 เครื่องมือสำหรับการตกแต่งและแก้ไขภาพ (Retouch) (ต่อ) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฆ) 

เครื่องมือ รูปแบบการทำงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วางพื้นผิวหรือลวดลายลงไปใน

ภาพ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบพื้นหลังออกจากภาพ โดย

การแดรกเม้าส์ไปยังจุดที่ไม่ต้องการ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบพื้นหลังที่ไม่ซับซ้อนออก

จากภาพ โดยการแดรกเม้าส์ไปยังจุดที่ไม่

ต้องการ 

เป็นเครื่องมือที่ใช้แต่งภาพให้นุ่มนวลขึ้น

เป็นเครื่องมือที่ใช้แต่งภาพให้คมชัดขึ้น

เป็นเครื่องมือที่ใช้เกลี่ยสี

เป็นเครื่องมือที่ใช้แต่งภาพให้นุ่มนวลขึ้น

เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับภาพให้มืดเฉพาะจุด

เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับภาพให้สว่างขึ้นเฉพาะจุด

 Sharpen Tool

 Blur Tool

 Magic Eraser Tool

 Sponge Tool

 Background Eraser Tool

 Burn Tool

 Eraser Tool

 Dodge Tool

 Pattern Stamp Tool

 Smudge Tool
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  กลุ่ม จ. กลุ่มเครื่องมือสำหรับการระบายสีและลงสีด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งมีเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2.5 เครื่องมือสำหรับการระบายสี 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ง) 

เครื่องมือ รูปแบบการทำงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบายสี

เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบายสีโดยเป็นสีพื้นและเส้นที่

เป็นลวดลายต่างๆ

ใช้แดรกเมาส์ไปบนพื้นที่ที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนสีโดย

คงแสงเงาที่เหมือนเดิม

ใช้เปลี่ยนแปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาด

ใช้เปลี่ยนแปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดแบบ

ง่ายๆ

ใช้แดรกเมาส์เพื่อเรียกค่าเดิมกลับคืน

ใช้ระบายสีแบบไล่โทนสี

ใช้เทสีลงไปบนภาพหรือพื้นที่ที่เลือกไว้

 History Brush Tool

 Art History Brush Tool

 Mixer Brush Tool

 Color Replacement Tool

 Pencil Tool

 Paint Bucket Tools

 Brush Tool

 Gradient Tool
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  กลุ่ม ฉ. กลุ่มเครื่องมือสำหรับสร้างรูปร่าง รูปทรง และตัวอักษร ซึ่งมีเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2.6 เครื่องมือสำหรับสร้างรูปร่าง รูปทรง และตัวอักษร 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559จ) 

เครื่องมือ รูปแบบการทำงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างเส้นพาท (Path)

เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างเส้นตามขอบของรูปภาพ 

หรือรูปทรง

เป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่มจุดแองเคอร์ (Anchor) เพ่ือ

ให้ภาพละเอียดขึ้น

เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบจุดแองเคอร์ (Anchor)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับเปลี่ยนจุดแองเคอร์ 

(Anchor) จากเส้นตรงเป็นเส้นโค้งหรือกลับกัน

ใช้สร้างตัวอักษรในแนวนอน

ใช้สร้างตัวอักษรในแนวตั้ง

ใช้สร้างตัวอักษรในแนวนอนแบบเส้นซีเล็คชั่น 

(Selection)

ใช้สร้างตัวอักษรในแนวตั้งแบบเส้นซีเล็คชั่น 

(Selection)

ใช้เลือกเส้นพาท (Path)

 Horizontal Type Tool

 Convert Point Tool

 Delete Anchor Point Tool

 Path Selection Tool

 Add Anchor Point Tool

 Vertical Type Mask Tool

 Freeform Pen Tool

 Horizontal Type Mask Tool

 Pen Tool

 Vertical Type Tool
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ตารางที่ 2.6 เครื่องมือสำหรับสร้างรูปร่าง รูปทรง และตัวอักษร (ต่อ) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559จ) 

  

  กลุ่ม ช. กลุ่มเครื่องมือที่ใช้จัดการมุมมองของพื้นที่การทำงาน ซึ่งมีเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2.7 เครื่องมือที่ใช้จัดการมุมมองของพื้นที่การทำงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฉ) 

เครื่องมือ รูปแบบการทำงาน

ใช้เลือกจุดแองเคอร์ (Anchor) บนเส้นพาท 

(Path) เพื่อปรับแก้ไข

เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างรูปร่างสี่เหลี่ยม

เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างรูปร่างสี่เหลี่ยมมุมโค้ง

เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างรูปร่างวงกลม

เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างรูปร่างหลายเหลี่ยม

เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างเส้นตรง

เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างรูปร่างอิสระ

 Line Tool

 Polygon Tool

 Elipse Tool

 Round Rectangle Tool

 Rectangle Tool

 Direct Selection Tool

 Custom Shape Tool

เครื่องมือ รูปแบบการทำงาน

ใช้เลื่อนดูส่วนต่างๆ ของภาพ

ใช้หมุนหรือเอียงภาพตามต้องการ
 Rotate View Tool

 Hand Tool
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ตารางที่ 2.7 เครื่องมือที่ใช้จัดการมุมมองของพื้นที่การทำงาน (ต่อ) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฉ) 

 2.4 การทำงานเบื้องต้น 

 2.4.1 การสร้างกระดานออกแบบใหม่ 

 การสร้างงานใหม่ใน Photoshop จะทำเมื่อต้องการออกแบบชิ้นงาน โดยนำภาพต่างๆ 

มาใช้ร่วมกัน หรือการสร้างงานใหม่ที่ญมีการกำหนดขนาด เช่น การออกแบบปกหนังสือ การ

ออกแบบแผ่นพัน การออกแบบโปสเตอร์ หรือการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์  

 เลือกเมนู File > New หรือกดปุ่ม Command + N 

 

ภาพที่ 2.3 หน้าต่างชุดคำสั่ง New 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 
  

 - Name ตั้งชื่อไฟล์ภาพ สามารถตั้งได้ทันทีหรือตั้งเมื่อบันทึก (Save) ผลงานก็ได้ 

 - Preset  เลือกขนาดภาพโดยกำหนดตามลักษณะงาน 

 - Width, Height กำหนดขนาดความกว้างและสูงของงาน 

 - Resolution กำหนดค่าความละเอียดของงาน 

เครื่องมือ รูปแบบการทำงาน

ใช้ย่อหรือขยายมุมมองของภาพ
 Zoom Tool
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 - Color mode เลือกโหมดสี และBit Depth 

 - Background Contents เลือกสีพื้นของงาน 

  2.4.2 การเปิดไฟล์ภาพ 

 การเปิดไฟล์เก่ามาใช้ แก้ไข ปรับปรุงงานทำได้โดยเลือกคำสั่ง Open เป็นการเลือกคำสั่ง

เพื่อเปิดใช้ภาพ หรือเปิดไฟล์งานเก่านำกลับมาแก้ไขใหม่ 

 เลือกเมนู File > Open หรือกดปุ่ม Command + O 

 

ภาพที่ 2.4 หน้าต่างชุดคำสั่ง Open 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฆ) 

  2.4.3 การกำหนดขนาดและความละเอียดของภาพ 
 ภาพที่นำมาใช้งานต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ 2 ประการคือ ขนาดของภาพและความละเอียด
ของภาพ ขนาดของภาพมีหน่วยวัดเป็นพิกเซล (Pixel) ซึ่งเกิดจากการนับจำนวนพิกเซลตามความ
กว้างและความสูงของภาพ เช่น ภาพถ่ายขนาด 4,368 x 2916 พิกเซล ค่าความละเอียด หรือ 
Resolution จะเป็นหน่วยวัดความหนาแน่นของพิกเซลต่อ 1 ตารางนิ้ว (Pixels Per Inch หรือ PPI) 
ว่ามีมากเท่าไร ซึ่งค่าความละเอียดนั้นมีผลอย่างมากกับการนำภาพไปใช้กับงานแบบไหน หากต้องการ
นำภาพไปใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพนั้นควรมีค่าความละเอียดตั้งแต่ 150 ไปจนถึง 300 PPI ขึ้นไป 
หากต้องการนำภาพไปใช้กับงานที่นำเสนอทางหน้าจอ เช่น เว็บไซต์ งานมัลติมีเดีย ควรเลือใช้ภาพที่มี
ค่าความละเอียดที่ต่ำกว่า 
 เลือกเมนู Image > Image Size หรือกดปุ่ม Command + Alt + I 



15

 

ภาพที่ 2.5 หน้าต่างชุดคำสั่ง Image Size 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ง) 

- Pixel Dimensions ขนาดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ที่สุดที่แสดงบนจอภาพ 
- Document Size ขนาดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถพิมพ์ได้ 
- Resolution ความละเอียดของภาพ 
- Scale Styles กำหนดให้ปรับขนาด Style เมื่อขยายหรือลดขนาดภาพ 
- Constrain Proportions คงสัดส่วนของภาพไว้ 
- Resample Image ตัวเลือกสำหรับเพิ่มหรือลดขนาดของภาพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ความละเอียดของภาพ (Resolution) 
2.4.4 การกำหนดขนาดพื้นที่กระดานออกแบบ 
การจัดการพื้นที่การทำงานด้วยคำสั่ง Canvas Size ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ลดหรือเพิ่มพื้นที่การ

ทำงานหรือกระดานออกแบบ ซึ่งจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความละเอียดของภาพเลย  
เลือกเมนู Image > Canvas Size 

 

ภาพที่ 2.6 หน้าต่างชุดคำสั่ง Canvas Size 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559จ) 
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- Current Size ขนาดเดิมของภาพ 

- New Size กำหนดค่าพื้นที่ใหม่สำหรับความกว้างและความสูงที่ต้องการ 

- Anchor กำหนดด้านที่ต้องการเพิ่มหรือลดพื้นที่ 

- Relative ใช้เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดพื้นที่ทั้ง 4 ด้านเท่าๆ กัน 

2.4.5 การตัดภาพด้วยเครื่องมือครอป (Crop Tool) 

เมื่นำภาพเข้ามาใช้งานในโปรแกรม แต่ภาพมีขนาดใหญ่เกินไป หรือต้องการเลือกส่วน

หนึ่งส่วนใดของภาพ สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือครอป (Crop Tool)   ตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้ง

ไปได้และสามารถกำหนดขนาดการครอปภาพได้จากค่า Preset ที่โปรแกรมจัดไว้ให้ โดยเลือกกำหนด

ค่าจากออปชั่นบาร์ (Option Bar) ซึ่งจะมีการกำหนดสัดส่วนให้เหมาะสมตามลักษณะงานที่ทำ 

2.4.6 การยกเลิกและย้อนกลับขั้นตอนการทำงาน 

เมื่อทำงานผิดพลาดจากการใช้คำสั่งต่างๆ สามารถย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้านั้นได้

โดยใช้เมนูคำสั่ง Undo และคำสั่ง Redo  

คำสั่ง Undo คือคำสั่งยกเลิกขั้นตอนการทำงาน สามารถเรียกใช้โดยเลือกเมนู Edit > 

Undo หรือกดปุ่ม Command + Z โดยปกติสามารถย้อนกลับได้เพียงหนึ่งครั้ง แต่หากต้องการย้อน

กลับได้มากกว่าหนึ่งครั้งให้กดปุ่ม Command + Alt + Z โดยยกเลิกได้ 20 ขั้นตอน 

คำสั่ง Redo คือคำสั่งย้อนกลับมายังขั้นตอนที่ยกเลิกด้วยคำสั่ง Undo สามารถเรียกใช้

โดยเลือกเมนู Edit > Redo หรือกดปุ่ม Shift + Command + Z 

คำสั่ง Revert เป็นคำสั่งสำหรับยกเลิกการทำงานทุกๆอย่างที่ทำหลังจากบันทึกไฟล์ไป

แล้ว สามารถเรียกใช้โดยเลือกเมนู File > Revert  

2.4.7 การย่อขยายมุมมองการทำงาน 

การย่อขยายภาพด้วยเครื่องมือซูม (Zoom Tool)  มีวิธีการใช้งานโดยคลิกเลือก

เครื่องมือจากนั้นคลิกเลือกในส่วนที่ต้องการขยายค้างไว้ เมื่อปล่อยเม้าส์ภาพจะถูกขยายขึ้น เมื่อ

ต้องการย่อภาพ ให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้ จากนั้นใช้เครื่องมือซูมคลิกลงบนภาพ ภาพจะถูกย่อลง 

เมื่อต้องการเลื่อนพื้นที่การทำงานหรือภาพทำได้โดยใช้เครื่องมือแฮนด์ (Hand Tool) 

 ทำได้โดยคลิกเลือกเคลื่องมือจากนั้นคลิกเม้าส์ลงบนภาพแล้วแดรกเม้าส์ไปยังจุดที่ต้องการ 

2.4.8 การวัดระยะด้วยเครื่องมือไม้บรรทัด (Ruler Tool) 

เมื่อต้องการวัดระยะหรือขนาดของภาพ สามารถทำได้โดยเรียกไม้บรรทัดมาใช้งานโดย

เลือกเมนูคำสั่ง View > Rulers หรือกดปุ่ม Command + R จะมีไม้บรรทัดปรากฏทางด้านบนและ

ด้านซ้ายของภาพ สามารถปรับเปลี่ยนหน่วยวัดของภาพได้โดยคลิกขาวที่ไม้บรรทัดจะขึ้นเมนูเพื่อให้

เลือกหน่วยของไม้บรรทัด  
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การใช้งานเส้นไกด์ไลน์ทำได้โดยคลิกที่ไม้บรรทัดจากนั้นแดรกเม้าส์ลากลงมาที่จุดที่

ต้องการจะปรากฏเส้นไกด์ไลน์ขึ้น  

2.4.9 การคัดลอกและการวางภาพ 

การนำภาพมาตกแต่งและตัดต่อ อาจต้องมีการคัดลอกและการวางภาพ ซึ่งสามารถทำได้

โดย  

- การหนดขอบเขตด้วยเครื่องมือสร้างเส้น Selection จากนั้นเลือกเมนูคำสั้ง Edit > 

Copy หรือกดปุ่ม Command + C เพื่อคัดลอกภาพ 

- จากนั้นเปิดภาพที่ต้องการขึ้น แล้วเลือกคำสั่ง Edit > Paste หรือกดปุ่ม Command 

+ V เพื่อวางภาพ 

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งพิเศษในการวางภาพ (Paste Special) ได้แก่ 

- คำสั่งในการวางภาพในตำแหน่งเดิม ทำได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Edit > Paste Special 

> Paste in Place 

- คำสั่งในการวางภาพภายในตำแหน่งเส้น Selection ทำได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Edit > 

Paste Special > Paste Into 

- คำสั่งในการวางภาพภายนอกตำแหน่งเส้น Selection ทำได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Edit > 

Paste Special > Paste Outside 

2.4.10 การปรับรูปทรงวัตถุและภาพด้วยคำสั่งในกลุ่มทรานฟอร์ม (Transform) 

การปรับแต่งขนาดและรูปทรงของภาพมีความสำคัญอย่างมากในการตกแต่งภาพ 

สามารถทำได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Edit > Free Transform หรือกดปุ่ม Command + T 

2.4.11 การบันทึกไฟล์  

ในการทำงานนั้นจะต้องทำการบันทึกไฟล์ภาพเพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง ในการบันทึก

ไฟล์สามารถบันทึกได้หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน เช่นนำไปใช้งานกับสื่อสิ่งพิมพ์ 

นำไปใช้งานบนเว็บเพจ ซึ่งในการบันทึกไฟล์นั้นมีขั้นตอนดังนี้ 

- คลิกเมนูคำสั่ง File > Save เพื่อบันทึกภาพ 

- คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องบันทึก 

- ตั้งชื่อไฟล์งาน  

- เลือกนามสกุลที่ต้องการ 

การเลือกประเภทไฟล์ในการบันทึกภาพได้หลากหลายรูปแบบ เช่น JPEG สำหรับงาน

ออกแบบสิ่งพิมพ์ GIF สำหรับนำไปใช้ในเว็บไซต์ TIFF สำหรับนำไปใช้กับงานสิ่งพิมพ์ระดับบคุณภาพ 
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3. หลักการสร้างและใช้งานเครื่องมือซีเล็คชั่น (Selection Tool) 

 ในการเลือกพื้นที่การทำงานจะต้องอาศัยการควบคุมเครื่องมือเพื่อความเหมาะสมกับการ

ทำงานลักษณะต่างๆ ซึ่งสามารถกำหนดค่าต่างๆ จากออปชั่นบาร์ (Option Bar) ในการปรับแต่งค่า

ให้แตกต่างกันออกไปตามเครื่องมือที่เลือกใช้ 

 3.1 การกำหนดค่าจากออปชั่นบาร์ (Option Bar) 

  3.1.1 รูปแบบการเลือกพื้นที่ใหม่ 

      - New selection การสร้างขอบเขตพื้นที่ขึ้นใหม่ 

      - Add to selection การกำหนดขอบเขตเพิ่มจากที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ 

      - Subtract from selection การลดขนาดพื้นที่จากที่กำหนดไว้แล้ว 

      - Intersect with selection การเลือกพื้นที่เฉพาะในส่วนที่ใช้งานร่วมกัน 

  3.1.2 Feather กำหนดให้บริเวณขอบของพื้นที่ที่เลือกมีความฟุ้งเบลอ นุ่มนวลหลัง

จากที่เลือกพื้นที่แล้วจะต้องคัดลอก (Copy) ตัด (Cut) หรือเคลื่อนย้าย (Move) เพื่อให้เห็นผลการ

ทำงานของ Feather หากยิ่งกำหนดค่าออปชั่นนี้มากเท่าไรก็จะยิ่งทำให้มีความเบลอฟุ้งยิ่งมาก 

  3.1.3 Anti – aliased การกำหนดค่าเพื่อให้เส้นขอบของพื้นที่มีความเรียบ 

  3.1.4 Style  การกำหนดรูปแบบหรือสไตล์ของพื้นที่ 

  3.1.5 Normal  การกำหนดขนาดของพื้นที่เป็นแบบอิสระ 

  3.1.6 Fixed Aspect Ratio กำหนดพื้นที่เป็นแบบอัตราส่วนระหว่างความกว้าง

และความสูงสัมพันธ์กับค่า Width และ Height 

  3.1.7 Fixed Size กำหนดขนาดของพื้นที่ โดยระบุค่าตัวเลขในช่องค่า Width และ

ค่า Height หลังจากนั้นเมื่อนำเมาส์ไปคลิกที่บริเวณพื้นที่ที่ต้องการจะได้ขนาดตามที่กำหนดทันที 

 3.2 การยกเลิกการเลือกพื้นที่ เมื่อเลือกพื้นที่บนภาพแล้วจะไม่สามารถทำงานในบริเวณ

พื้นที่รอบนอกได้ จำเป็นต้องทำการยกเลิกเส้น Selection ก่อน  สามารถทำได้โดยเลือกเมนู Select 

> Deselect หรือ กดปุ่ม Command + D 

 3.3 การสลับการเลือกพื้นที่ เมื่อเลือกพื้นที่บนภาพแล้วต้องการเลือกพื้นที่รอบนอกแทน 

สามารถทำได้โดยเลือกเมนู Select > Inverse หรือ กดปุ่ม Command + Shift + I 

 3.4 การย้ายการเลือกพื้นที่ เมื่อเลือกพื้นที่บนภาพแล้วไม่ตรงกับจุดที่ต้องการเลือก สามารถ

เปลี่ยนหรือย้ายพื้นที่ที่เลือกได้โดยการแดรกเม้าส์เปลี่ยนตำแหน่ง 

 3.5 การเลือกพื้นที่ทั้งหมด เป็นการเลือกพื้นที่ทั้งหมดของรูปภาพทั้งภาพของเลเยอร์นั้น ซึ่ง

จะได้ขนาดของกระดานออกแบบในส่วนของความกว้าง (Width) และความสูง (Height) เป็นส่วน

ประกอบด้วย สามารถทำได้โดยเลือกเมนู Select > All หรือ กดปุ่ม Command + A 
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 3.6 การบันทึกการเลือกพื้นที่ เมื่อเลือกพื้นที่ไว้เพื่อใช้งานต่างๆ สามารถทำการบันทึกการ

เลือกพื้นที่นั้นๆ เพื่อเรียกกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เมื่อจัดเก็บแล้วจะต้องบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูป

แบบ .psd เสมอ เพื่อสามารถเรียกใช้พื้นที่ที่จัดเก็บไว้ขึ้นมาใช้งานได้ด้วยคำสั่ง Load Selection ขั้น

ตอนในการบันทึกการเลือกพื้นที่ทำได้โดย 

  1. คลิกเมนูคำสั่ง Select > Save Selection เพื่อจัดเก็บพื้นที่ที่เลือกไว้ 

  2. กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บในส่วนของ Destination ดังนี้ 

      - Document จะแสดงชื่อไฟล์รูปภาพที่คุณเปิดขึ้นมาใช้ในการกำหนดพื้นที่ 

      - Channel กำหนดแชลแนลที่ใช้จัดเก็บ 

      - Name กำหนดชื่อพื้นที่ ที่กำหนดไว้และต้องการจัดเก็บโดยชื่อที่ตั้งนี้จะสัมพันธ์

กับ Channel ที่กำหนดไว้ 

 3.7 การเรียกใช้พื้นที่ที่จัดเก็บไว้ขึ้นมาใช้งาน การเรียกใช้พื้นที่ที่ถูกจัดเก็บพื้นที่ด้วยคำสั่ง 

Save Selection พร้อมกับไฟล์รูปภาพที่เป็นนามสกุลไฟล์.psd มิฉะนั้นจะไม่สามารถเรียกใช้พื้นที่

กลับขึ้นมาใช้งานได้  

  1. คลิกเมนู Select > Load Selection เพื่อเรียกใช้งานพื้นที่ที่จัดเก็บเอาไว้ 

  2. กำหนดรายละเอียดต่างๆได้ดังนี้ 

      - Document โปรแกรมจะแสดงชื่อไฟล์งาน (.psd) 

      - Channel  กำหนดโหมดการทำงานว่าใช้จาก Channel ใด 

      - Invert  คลิกเลือกออปชั่นนี้เมื่อต้องการสลับ Selection ให้เป็นพื้นที่ตรงข้าม 

4. การสร้างพื้นที่แบบรูปทรงพื้นฐาน 

 การสร้างพื้นที่แบบรูปทรงพื้นฐานเป็นการสร้างเส้น Selection ในรูปสี่เหลี่ยม วงกลม เส้น

ตรง และเส้นนอน โดยใช้เครื่องมือ Marquee Tool เป็นเครื่องมือสำหรับการเลือกพื้นที่บนรูปภาพ 

เพื่อนำพื้นที่ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ต่อไป โดยพื้นที่เหล่านี้สามารถใช้งานข้ามเลเยอร์หรือข้าม

ไฟล์ 

 4.1 การเลือกพื้นที่สี่เหลี่ยมด้วย Rectangular Marquee Tool 

       เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool ใช้สำหรับเลือกพื้นที่แบบสี่เหลี่ยม ปกติ

แล้วใช้เพื่อกำหนดขอบเขตที่มีลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า การใช้งานทำได้โดย 

      - คลิกเลือกเครื่องมือ Rectangular Marquee Tool จากกลุ่มเครื่องมือ Marquee 

Tool เพื่อกำหนดพื้นที่แบบสี่เหลี่ยม 

      - แดรกเมาส์เลือกพื้นที่ หากต้องการสร้างพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำได้โดยกด Shift 

ควบคู่ไปกับการแดรกเมาส์เลือกพื้นที่ 
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 4.2 การเลือกพื้นที่แบบวงกลมด้วย Elliptical Marquee Tool 

       เครื่องมือ Elliptical Marquee Tool ใช้สำหรับเลือกพื้นที่แบบวงกลมหรือวงรี 

โดยสามารถกำหนดลักษณะรูปทรงได้ตามต้องการ การใช้งานทำได้โดย 

      - คลิกเลือกเครื่องมือ Elliptical Marquee Tool จากกลุ่มเครื่องมือ Marquee Tool 

เพื่อกำหนดพื้นที่แบบวงกลมหรือวงรี 

     - แดรกเมาส์เลือกพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน โดยปกติการเลือกพื้นที่จะได้พื้นที่วงรี หาก

ต้องการสร้างพื้นที่เป็นวงกลมทำได้โดยกด Shift ควบคู่ไปกับการแดรกเมาส์เลือกพื้นที่ 

5. การสร้างพื้นที่แบบรูปทรงอิสระ 

 เครื่องมือ Lasso Tool เป็นเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้ในการเลือกพื้นที่สำหรับงานตัดต่อ 

เนื่องจากมีความอิสระในการเลือกพื้นที่ เครื่องมือในกลุ่มของ Lasso Tool มีเครื่องมือให้ใช้งาน 3 

เครื่องมือดังนี้ 

 - Lasso Tool   เลือกพื้นที่แบบอิสระไม่เกาะติดวัตถุ 

 - Polygonal Lasso Tool เลือกพื้นที่แบบหลายเหลี่ยม 

 - Magnetic Lasso Tool  เลือกพื้นที่แบบเกาะติดวัตถุ 

 5.1 การเลือกพื้นที่แบบไม่เกาะติดวัตถุบนภาพ (Lasso Tool) 

      เครื่องมือ Lasso Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกพื้นที่ที่สามารถวาดขึ้นเองโดยไม่มี

การยึดติดกับวัตถุใดๆ บนรูปภาพ เส้น Selection จะปรากฏขึ้นตามที่วาดขึ้นซึ่งอาจจะควบคุมให้เป็น

ไปตามรูปทรงได้ไม่ละเอียดมากนัก การใช้งานทำได้โดย 

        - คลิกเครื่องมือประเภท Lasso Tool แล้วเลือก Lasso Tool 

        - แดรกเม้าส์ไปบนรูปภาพเพื่อกำหนดเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นจึงลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่

จนกลับมาถึงจุดเริ่มต้น ซึ่งจะได้ลักษณะเป็นเส้นปะล้อมรอบพื้นที่ที่เลือก 

 5.2 การเลือกพื้นที่แบบมุมเหลี่ยม (Polygonal Lasso Tool) 

      เครื่องมือ Polygonal Lasso Tool ใช้สร้างพื้นที่เลือกใช้งานเป็นแบบหลายเหลี่ยม 

เพื่อสร้างเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งต่อเนื่องกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุด ส่วนใหญ่

แล้วเครื่องมือนี้มักถูกนำมาใช้เพื่อเลือกพื้นที่ของวัตถุที่มีรูปทรงแบบเป็นเหลี่ยม การใช้งานทำได้โดย 

 - คลิกเครื่องมือประเภท Lasso Tool จาก Tools Panel ค้างไว้ หลังจากนั้นจึงเลือก 

Polygonal Lasso Tool 

 - คลิกเมาส์บนรูปภาพเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นคลิกเมาส์จุดถัดไปตามขอบเขตพื้นที่ของ

ภาพที่ต้องการจนมาที่จุดเริ่มต้น 
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 -  กดแป้น Backspace เพื่อลบจุดของการเลือกพื้นที่ออกไปทีละจุด 

 - กดแป้น ESC เพื่อยกเลิกทุกจุดของการเลือกพื้นที่ที่กำหนดไว้ทั้งหมด 

 - กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะคลิกเมาส์ ทำให้เกิดการทำมุมฉากหรือ 45 องศาเสมอ 

 - กดแป้น Alt ค้างไว้ขณะคลิกเมาส์ จะทำให้ได้รูปวัตถุที่สมบูรณ์ตรงต่อความต้องการ 

 5.3 การเลือกพื้นที่แบบเกาะติดวัตถุ (Magnetic Lasso Tool) 

  เครื่องมือ Magnetic Lasso Tool เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการเลือกพื้นที่ 

เนื่องจากการทำงานมีลักษณะเหมือนเป็นแม่เหล็กที่เกาะติดกับวัตถุบนค่าพิกเซลของรูปภาพ เมื่อมี

การเลื่อนเมาส์ไปตามทิศทางหรือขอบเขตที่ต้องการเลือก Magnetic จะกำหนดขอบเขตตามทิศทาง

การเคลื่อนที่ของเมาส์ทันที การใช้งานทำได้โดย 

 -  คลิกเลือก Magnetic Lasso Tool จากกลุ่ม Lasso Tool 

 - นำเมาส์ไปคลิกบนรูปภาพเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดพื้นที่ จากนั้นลากเมาส์ไป

ตามขอบเขตของวัตถุที่ต้องการเรื่อยมาจนถึงจุดเริ่มต้น จะได้เป็นเส้นปะล้อมรอบพื้นที่ที่ต้องการได้

อย่างถูกต้อง 

6. การสร้างพื้นที่โดยการเลือกสี 

 6.1 การเลือกพื้นที่เฉพาะส่วนที่ต้องการ (Quick Selection Tool) 

  เครื่องมือ Quick Selection สามารถเลือกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับภาพที่มี

สีสันและเส้นขอบชัดเจน โดยการใช้งานสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้จากออปชั่นบาร์ (Option Bar) 

 6.2 การเลือกพื้นที่โดยอ้างอิงจากกลุ่มสี (Magic Wand) 

  เครื่องมือ Magic Wand เป็นการเลือกพื้นที่โดยอ้างอิงค่าสีที่มีความใกล้เคียงกันกับ

ตำแหน่งที่คลิกเมาส์ ซึ่งกำหนดได้จากค่า Tolerance 

 - กำหนดรูปแบบการเลือกพื้นที่  

 - กำหนดค่า Tolerance กำหนดความแตกต่างของระดับสีที่ต้องการใช้เลือกพื้นที่ ซึ่ง

สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0 - 255 หากค่าที่กำหนดยิ่งสูงทำให้พื้นที่ที่ถูกเลือกเพิ่มขึ้น 

 - กำหนดค่า Anti - aliase เพื่อตกแต่งเส้นขอบให้มีความเรียบ 

 - กำหนดค่า Contiguous  เพื่อจะเลือกพื้นที่ที่อยู่ต่อเนื่องกับตำแหน่งที่เมาส์คลิกแต่

ตำแหน่งที่อยู่ต่อเนื่องจะต้องมีสีใกล้เคียงกันด้วย 



22

7. การสร้างพื้นที่โดยการใช้เส้นพาธ 

 การสร้างเส้นพาธทำได้โดยใช้เครื่องมือ Pen tool  เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างรูปทรงวัตถุ

แบบต่างๆ หรือนำมาใช้เลือกพื้นที่ การทำงานของ Pen Tool จะปรากฏเป็นเส้นตามรูปทรงที่วาด ซึ่ง

จะเรียกลักษณะของเส้นคือ “เส้นพาท (Path)” ทุกตำแหน่งที่มีการคลิกจะเรียกว่า “จุดแองเคอร์” 

 - Pen Tool สร้างเส้นพาท ด้วยวิธีการวางจุดแองเคอร์ 

 - Freeform Pen Tool วาดเส้นพาทแบบอิสระตามทิศทางการเคลื่อนที่ของเมาส์ 

 - Add Anchor Point Tool เพิ่มจุดแองเคอร์บนเส้นพาทที่วาดไว้แล้ว 

 - Delete Anchor Point Tool ลบจุดแองเคอร์บนเส้นพาทที่วาดไว้แล้ว 

 - Convert Point Tool แปลงรูปแบบของเส้นและมุมของพาท 

 วิธีการใช้งาน Pen Tool เพื่อสร้างเส้นพาธ 

 1. คลิกเลือกเครื่องมือ Pen Tool และกำหนดค่าออปชั่นบนออปชั่นบาร์ให้มีความ

เหมาะสมกับการใช้งาน หลังจากนั้นคลิกเมาส์ลงบนจุดแรก เรียกว่า “แองเคอร์” 

 2. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งอื่นในตำแหน่งที่ต้องการสร้างเป็นจุดต่อไป จะเกิดเส้นพาธ

เกิดขึ้น 

 3. เลื่อนเมาส์ไปวางไว้ยังจุดแรกเพื่อสิ้นสุดของการวาดภาพเวคเตอร์ 

 วิธีการปรับเส้นพาธให้เป็นเส้น Selection เพื่อเลือกพื้นที่ 

 1. เมื่อดำเนินการสร้างเส้นพาธสมบูรณ์แล้วสามารถสร้างเส้น Selection จากการเปิด

หน้าต่าง Path Panel โดยคลิกเมนู Window > Path 

 2. คลิกเลือกชุดคำสั่งขวามือบนของ Path Panel จากนั้นเลือก Make Selection... 

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Make Selection ซึ่งสามารถกำหนดค่า Feather Radius เพื่อกำหนด

ลักษณะของเส้นขอบของเส้น Selection 

8. การสร้างพื้นที่โดยการใช้เลเยอร์มาสค์ (Layer Mask) 

 เลเยอร์มาสค์ (Layer Mask) สามารถสร้างเป็นเส้น Selection เพื่อทำการเลือกพื้นที่ได้และ

สามารถปรับแต่งขอบเขตในภายหลังได้ เลเยอร์มาสค์ (Layer Mask) มีคุณสมบัติเหมือนกับการเจาะ

ให้เห็นภาพด้านหลัง โดยการทำงานนั้นทำได้โดย 

 1. คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการทำงานจากพาเนลเลเยอร์ 

 2. จากนั้นคลิกปุ่ม  (Add a mask) ซึ่งอยู่ด้านล่างของพาเนลเลเยอร์ ทำให้เลเยอร์ที่

เลือกปรากฏเป็นพื้นที่การทำงานของมาสค์อยู่ที่ด้านข้างของภาพในพาเนลเลเยอร์ 
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 3. คลิกเครื่องมือที่ใช้ในการลงสีหรือเทสี แดรกเมาส์ระบายสีดำลงไปในพื้นที่การทำงาน จะ

เห็นว่าพื้นที่ที่ถูกระบายสีดำลงไปได้ถูกซ่อนทันที หากต้องการแก้ไขให้ระบายด้วยสีขาวเพื่อแก้ไขส่วน

ที่บกพร่องไป 

 4. การยกเลิกการทำงานของมาสค์ ให้คลิกพื้นที่การทำงานของมาสค์จากนั้นแดรกเมาส์ลาก

ลงปุ่มถังขยะซึ่งอยู่ด้านล่างของพาเนลเลเยอร์ 

 5. การสร้างเส้น Selection ด้วยเลเยอร์มาสค์ (Layer Mask) นั้นทำได้โดยคลิกที่พื้นที่การ

ทำงานของมาสค์ จากนั้นคลิกขวาเพื่อเปิดชุดคำสั่ง จากนั้นเลือก Add Mask to Selection จะ

ปรากฏเส้น Selection เพื่อใช้ในการเลือกพื้นที่ 

9. การสร้างพื้นที่จากแชนแนล (Chanel) 

 การสร้างเส้น Selection จากพาเนลแชนแนล (Chanel)โดยอาศัยหลักการแสดงระดับความ

สว่างของแต่ละแชนแนล แต่ละแชลแนลสีขาวแสดงถึงปริมาณสีที่มีมากในแชลแนล สีดำแสดงถึง

ปริมาณสีที่มีน้อยในแชลแนล การสร้างเส้น Selection เพื่อเลือกพื้นที่ทำได้โดยเลือกช่วงสีที่ต้องการ

จากแชลแนล จากนั้นคลิกปุ่ม  (Load Channel as Selection ) ซึ่งอยู่ด้านล่างของพาเนล

แชนแนล จะปรากฏเส้น Selection เพื่อใช้ในการเลือกพื้นที่ 

10. การสร้างและปรับปรุงพื้นที่ด้วยรีไฟน์เอจ (Refine Edge) 

 รีไฟน์เอจ (Refine Edge) คือคำสั่งในการสร้างและปรับแต่ง Selection ที่เหมาะสมกับการ

ตัดภาพที่มีเส้นขนหรือเส้นผม การใช้งานจะต้องคลิกเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ตัวใดตัวหนึ่ง 

จากนั้นคลิกปุ่ม Refine Edge... จากออปชั่นบาร์ (Option Bar)  

 การทำงานของรีไฟน์เอจ (Refine Edge) ทำได้โดยใช้เครื่องมือ  Refine Radius ใช้

สำหรับลบขอบเขตที่ไม่ต้องการออกไปโดยการแดรกเมาส์บริเวณเข้นขอบของภาพ และเครื่องมือ 

 Erase Refinements แดรกเมาส์หรือคลิกทับลงไปบนจุดที่ต้องการเพื่อดึงรายละเอียดกลับคืน 

สิ่งสำคัญในการทำงานกับเครื่องมือคือการปรับขนาดของเครื่องมือ สามารถปรับลดและเพิ่มขนาดด้วย

ความรวดเร็วโดยการคลิกปุ่ม [ และ ] ที่คีย์บอร์ด 
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ภาพที่ 2.7 หน้าต่างชุดคำสั่ง Refine Edge 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฉ) 

11. การปรับแต่งรูปทรงของพื้นที่ด้วยคำสั่งทรานฟอร์ม (Transform) 

 คำสั่งทรานฟอร์ม (Transform) เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งรูปทรงวัตถุ เช่น การหมุน

วัตถุ (Rotate) การปรับขนาดวัตถุ (Scale) การกลับทิศทางวัตถุ (Flip) เป็นต้น ชุดคำสั่งทรานฟอร์ม 

(Transform) มีคำสั่งย่อยดังนี้ 

 - Scale   การปรับขนาดของวัตถุ (ภาพ) 

 - Rotate  การหมุนภาพ 

 - Skew   การบิดภาพ 

 - Distort  การบิดภาพแบบอิสระ 

 - Perspective  การบิดภาพแบบมุมมองเสมือนจริง 

 - Warp   การปรับและบิดภาพเป็นแบบเส้นโค้ง 

 - Rotate 180°  หมุนภาพ 180 องศา 

 - Rotate 90° CW หมุนภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา 

 - Rotate 90° CCW หมุนภาพ 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา 

 - Flip Horizontal สลับทิศทางวัตถุในแนวนอน 
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 - Flip Vertical  สลับทิศทางวัตถุในแนวตั้ง 

 11.1 การปรับขนาดภาพและวัตถุด้วยคำสั่ง Scale  

 การย่อหรือขยายวัตถุด้วยการแดรกเมาส์ จากการใช้คำสั่ง Scale ซึ่งสามารถใช้แป้นคีย์บอร์ด

ควบคุมการปรับขนาดเพื่อให้เกิดความสมดุลในการปรับขนาดสามารถใช้คำสั่ง Edit > Transform > 

Scale หลังจากนั้นจึงให้แดรกเมาส์ในตำแหน่งจุดแฮนเดิล (Handle) เพื่อปรับขนาด 

  - กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะคลิกเมาส์เพื่อให้เกิดความสมดุลในการปรับขนาด 

  - กดแป้น Alt ค้างไว้ขณะคลิกเมาส์เพื่อขยายวัตถุออกจากจุดศูนย์กลาง 

  - กดแป้น Enter หรือดับเบิ้ลคลิกภายในกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อให้การปรับขนาดมีผล 

  - กดแป้น Esc เพื่อยกเลิกการปรับขนาด 

 11.2 การปรับหมุนภาพและวัตถุด้วยคำสั่ง Rotate 

 การหมุนภาพหรือวัตถุภายในเลเยอร์หรือวัตถุที่ทำการเลือกพื้นที่แล้วทำได้โดยโดยเรียกใช้คำ

สั่งจากเมนู Edit > Transform > Rotate จากนั้นนำเมาส์ไปวางไว้เหนือปุ่มแฮนเดิลให้ปรากฏเป็น

สัญลักษณ์ จากนั้นคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนไปยังทิศทางที่ต้องการ ทำให้วัตถุหรือภาพหมุนตาม

ทิศทางที่เลื่อนเมาส์ 

  - กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะแดรกเมาส์ลากวัตถุ ซึ่งวัตถุจะถูกหมุนเป็นมุมครั้งละ 15 

องศาเสมอ 

  - กดแป้น Enter หรือดับเบิ้ลคลิกภายในกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยันการหมุนวัตถุ 

  - กดแป้น Esc เพื่อยกเลิกการหมุนวัตถุ 

 11.3 การบิดภาพด้วยคำสั่ง Skew 

 คำสั่งสำหรับบิดวัตถุให้เกิดลักษณะเอียง สามารถทำได้โดยคลิกเมนู Edit > Transform > 

Skew จากนั้นคลิกที่ปุ่มแฮนเดิลเพื่อบิดวัตถุในแนวเดียวกับเส้นกรอบรอบวัตถุด้านใดด้านหนึ่ง 

  - กดแป้น Enter หรือดับเบิ้ลคลิกภายในกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยันการบิดวัตถุ 

  - กดแป้น Esc เพื่อยกเลิกการบิดวัตถุ 

 11.4 การบิดภาพแบบอิสระด้วยคำสั่ง Distort 

 คำสั่ง Distort มีวัตถุประสงค์การใช้งานคล้ายคลึงกับ Skew แต่มีความเป็นอิสระในการบิดที่

ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องบิดไปในแนวเดียวกับเส้นกรอบรอบวัตถุในด้านใดด้านหนึ่ง เลือกใช้คำสั่งโดยการ

คลิกเมนู Edit > Transform > Distort 

  - กดแป้น Enter หรือดับเบิ้ลคลิกภายในกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยันการบิดวัตถุ 

  - กดแป้น Esc เพื่อยกเลิกการบิดวัตถุ 
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 11.5 การบิดภาพแบบมุมมองเสมือนจริงด้วยคำสั่ง Perspective 

 คำสั่ง Perspective เป็นการปรับรูปแบบของพื้นที่ให้มีลักษณะการมองแบบมีมิติทั้งความ

กว้าง ความยาว และความลึก เหมือนกับการมองเห็นด้วยสายตา ทำได้โดยการคลิก เมนู Edit > 

Transform > Perspective 

  - กดแป้น Enter หรือดับเบิ้ลคลิกภายในกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยันการบิดวัตถุ 

  - กดแป้น Esc เพื่อยกเลิกการบิดวัตถุ 

 11.6 การหมุนภาพตามองศา 

 ลักษณะของการหมุนภาพตามองศาในกลุ่ม Rotate ประกอบด้วยมุมฉากหรือมุมองศาที่

โปรแกรมกำหนดไว้ให้ตายตัว ซึ่งประกอบด้วยมุม 180 องศา 90 องศาตามเข็มนาฬิกา และ 90 องศา

ทวนเข็มนาฬิกา จากคำสั่งต่อไปนี้ 

  - หมุนวัตถุใน 180 องศา ด้วยคำสั่ง Edit > Transform > Rotate 180° 

  - หมุนวัตถุใน 90 องศาตามเข็มนาฬิกา (Clockwise) ด้วยคำสั่ง Edit > Transform 

> Rotate 90° CW 

  - หมุนวัตถุใน 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา (Counterclockwise) ด้วยคำสั่ง Edit > 

Transform > Rotate 90° CCW 

 11.7 การสลับทิศทางภาพด้วยคำสั่ง Flip 

 การพลิกวัตถุจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ซ้ายเป็นขวา ขวาเป็นซ้าย กลับบนเป็นล่าง หรือ

กลับล่างเป็นบน โดยกลุ่มคำสั่งของ Flip ประกอบด้วย 

  - Edit > Transform > Flip Horizontal สลับทิศทางวัตถุในแนวนอน 

  - Edit > Transform > Flip Vertical สลับทิศทางวัตถุในแนวตั้ง 

 11.8 การปรับภาพอย่างอิสระด้วยคำสั่ง Free Transform 

 คำสั่ง Free Transform เป็นคำสั่งที่ใช้ปรับวัตถุอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะการใช้งาน

คล้ายคลึงกับกลุ่มคำสั่ง Transform คำสั่งนี้สามารถปรับวัตถุในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมากมายโดยใช้

แป้น Command Shift หรือ Alt ควบคู่กับการแดรกเมาส์ด้วย ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

  - การปรับขนาดแบบ Scale ให้เลื่อนเมาส์ไปบนปุ่มแฮนเดิลเพื่อแสดงสัญลักษณ์ 

จากนั้นปรับขนาดวัตถุ สามารถกดแป้น Shift เพื่อควบคุมอัตราส่วนในการปรับขนาดได้ 

  - การหมุนวัตถุแบบ Rotate ให้เลื่อนเมาส์ไปนอกกรอบสี่เหลี่ยมในบริเวณมุมของ

กรอบ ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์ จากนั้นแดรกเมาส์ไปยังทิศทางที่ต้องการ 

  - การบิดวัตถุแบบ Skew ให้เลื่อนเมาส์ไปบนปุ่มแฮนเดิล และกดแป้น Command 

พร้อมแป้น Shift ค้างไว้ จากนั้นปรับวัตถุ  
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  - การบิดวัตถุแบบ Distort ให้เลื่อนเมาส์ไปบนปุ่มแฮนเดิลและกดแป้น Command 

ค้างไว้ เพื่อใช้ในการบิดปรับรูปทรงวัตถุ 

  - การบิดวัตถุแบบ Perspective ให้เลื่อนเมาส์ไปบนปุ่มแฮนเดิล พร้อมด้วยการกด

แป้น Command แป้น Alt และแป้น Shift ค้างไว้พร้อมกันแล้วแดรกเมาส์เพื่อบิดวัตถุให้เป็นแบบ 

Perspective 

 11.9 การบิดปรับภาพด้วยคำสั่ง Warp 

 คำสั่ง Warp เป็นการปรับทิศทางหรือรูปทรงวัตถุรูปภาพได้อย่างอิสระในแต่ละจุดที่ปรากฏ

อยู่บนภาพ ซึ่งนำมาใช้เพื่อสร้างภาพให้เกิดความสมจริงมากยิ่งขึ้น คลิกเลือกเมนู Edit > Transform 

> Warp 

12. การปรับแต่งลักษณะของพื้นที่ด้วยคำสั่งโมดิฟาย (Modify) 

 การปรับแต่งเส้น Selection เพื่อให้มีความสมบูรณ์ที่สุด สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งในกลุ่ม 

Modify เรียกชุดคำสั่งนี้โดยคลิกเมนู Select > Modify จากนั้นเลือกรูปแบบปรับแต่งที่ต้องการดังนี้ 

 - คำสั่ง Border   กำหนดความหนาของ Selection ทำให้เกิดเส้นประเป็นเส้นคู่ 

 - คำสั่ง Smooth  ปรับเส้น Selection ให้มีความนุ่มนวล 

 - คำสั่ง Expand  ขนายขนาดของ Selection ซึ่งจะขยายออกในทุกด้านเท่าๆ กัน 

 - คำสั่ง Contract  ลดขนาดของ Selection ซึ่งจะลดเข้าไปด้านในทุกด้านเท่ากัน 

 - คำสั่ง Feather  ปรับเพิ่มความฟุ้งของเส้นขอบ  

สรุป 

 ลักษณะของรูปภาพดิจิตอลที่ใช้หรือถูกสร้างจากโปรแกรมกราฟิกมี 2 กลุ่มหลัก คือ ภาพ

แบบบิตแมป (Bitmap) เกิดจากพิกเซล (Pixel) หรือเม็ดสีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีสีแตกต่างกัน     

มาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นภาพ และภาพแบบเวคเตอร์ (Vector) มีลักษณะของการสร้างให้แต่ละส่วน

เป็นอิสระต่อกัน สามารถยืดหรือหดภาพเท่าใดก็ได้โดยที่ภาพจะไม่แตก 

 โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพในปัจจุบันมีหลากหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมไรท์รูม 

(Lightroom) โปรแกรมคอเรลเพนท์เตอร์ (CorelPainter) และโปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) 

ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในวงการออกแบบกราฟิกเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับตกแต่งภาพถ่ายและ

ภาพกราฟฟิก สำหรับงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย ความสามารถในการตกแต่ง

ภาพและสร้างภาพ (Retouching) อยู่ในระดับคุณภาพสูง ชนิดของไฟล์ภาพที่ได้จากการออกแบบ

ตกแต่งภาพมีความสำคัญเพราะจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้ผลลัพธ์ของงาน

ออกแบบมีคุณภาพมากที่สุด ชนิดของไฟล์ภาพจะถูกแยกตามนามสกุลไฟล์ ได้แก่ PSD (Photoshop) 
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JPEG หรือ JPG (Joint Photographic Export Group) GIF (Graphics Interchange Format) 

TIFF (Tagged Image File Format) PNG (Portable Network Graphic) และ RAW (.raw) 

เป็นต้น 

 กระบวนการสำคัญในการออกแบบตกแต่งภาพนั้นคือการเลือกและการลบพื้นที่ในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตก่อนการปรับแต่งสี ปรับแต่งโทนของแสงสว่าง ใส่คุณลักษณะ

พิเศษ หรือตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก ในการเลือกพื้นที่นั้นมีวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การใช้เครื่องมือ

จากชุดเครื่องมือสำหรับการเลือกพื้นที่ (Selection Tool) ซึ่งการทำงานนั้นจำเป็นต้องใช้ประกอบกับ

การกำหนดค่าต่างๆ จากออปชั่นบาร์ (Option Bar) ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับไปตามเครื่องมือที่เลือก

ใช้ การสร้างพื้นที่จากเส้นพาธ โดยใช้เครื่องมือปากกา (Pen tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างรูปทรงวัตถุ

แบบต่างๆ จากนั้นใช้คำสั่งในการสร้างพื้นที่ หรือการสร้างพื้นที่จากแชนแนล (Chanel) โดยอาศัย

หลักการแสดงระดับความสว่างของแต่ละแชนแนลจากนั้นใช้คำสั่งในการสร้างพื้นที่ และสามารถปรับ

แต่งเส้น Selection เพื่อให้เหมาะสมกับงานลักษณะต่างๆ เช่น เส้นขนที่มีลักษณะอ่อนนุ่มจากคำสั่ง 

รีไฟน์เอจ (Refine Edge) นอกเหนือจากการเลือกพื้นที่แล้วการปรับแต่งรูปร่าง รูปทรงหรือรูปภาพก็

มีควาสำคัญเช่นกัน การย่อขยาย หมุน หรือบิดวัตถุให้เป็นไปตามความคิด จินตนาการของนัก

ออกแบบสามารถทำได้ผ่านชุดคำสั่งทรานฟอร์ม (Transform) ซึ่งมีคำสั่งย่อยที่ช่วยในการปรับแต่งรูป

ทรงวัตถุ 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1.  อธิบายคุณลักษณะเด่นของภาพแบบบิตแมป (Bitmap) และภาพแบบเวคเตอร์ (Vector) 

 2.  อธิบายคุณลักษณะเด่นของโปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop)  

 3.  นามสกุลของโปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop)  เมื่อทำการบันทึกไฟล์จะแยกเลเยอร์

เพื่อแก้ไขภายหลังได้มีชื่อว่าอะไร 

 4.  จงอธิบายคุณลักษณะเด่นของนามสกุลไฟล์ GIF (Graphics Interchange Format) 

 5.  จงอธิบายขั้นตอนของการสร้างกระดานออกแบบใหม่ 

 6.  เครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่แบบอิสระมีชื่อว่าอะไร และมีหลักการทำงานอย่างไร 

 7.  อธิบายกระบวนการในการเลือกพื้นที่โดยใช้เส้นพาธ 

 8. หากต้องการปรับแต่งพื้นที่ (Selection) เพื่อให้เหมาะกับเส้นผมของนางแบบควรใช้วิธี

อย่างไร 

 9.  หากต้องการปรับภาพจากซ้ายเป็นขวาจะต้องใช้คำสั่งอะไร 

 10. การหมนุจากคำสัง่อมิเมจ (Image) กบัคำสัง่ทรานฟอรม์ (Transform) มลีกัษณะแตกตา่ง

กันอย่างไร 
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บทปฏิบัติการเรื่อง การตกแต่งและตัดต่อภาพ 

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อฝึกตัดต่อภาพโดยใช้เครื่องมือในการเลือกพื้นที่ 

 2. เพื่อฝึกปรับภาพด้วยคำสั่ง Transfrom 

อุปกรณ์ 

 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟิก 

แบบฝึกปฏิบัติ  

 ให้ผู้เรียนตกแต่งและตัดต่อภาพโดยใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) 

ข้อเสนอแนะ 

 1. เปิดภาพพริกหยวกขึ้นในโปรแกรมโฟโต้ชอป 

  

ภาพที่ 2.8 พริกหยวก 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 
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 2. เปิดภาพรอยยิ้ม 3 ภาพ ในโปรแกรมโฟโต้ชอป 

 

ภาพที่ 2.9 รอยยิ้ม 1  

ภาพ “Close-up of young woman showing her teeth and tongue” by Asier Romero 

ที่มา : Romero (2015a) 

 

ภาพที่ 2.10 รอยยิ้ม 2  

ภาพ “Close-up of a perfect smile” by Asier Romero 

ที่มา : Romero (2015b) 

 

ภาพที่ 2.11 รอยยิ้ม 3  

ภาพ “Close-up girl opening her mouth” by Asier Romero  

ที่มา : Romero (2015c) 
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 3.  ใช้เครื่องมือในการเลือกพื้นที่ตัดภาพรอยยิ้มด้วยความปราณีต 

 

ภาพที่ 2.12 การใช้เครื่องมือในการเลือกพื้นที่ตัดภาพ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ช) 

 4. ตัดภาพรอยยิ้นจากนั้นนำมาวางในไฟล์ภาพพริกหยวกและปรับแต่งให้สมบูรณ์ 

 

ภาพที่ 2.13 ตัวอย่างภาพตัดต่อ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคในการใช้เครื่องมือในการเลือกพื้นที่เพื่อฝึกตัดต่อภาพ และสามารถปรับ

ภาพด้วยคำสั่ง Transfrom 
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