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บทที่ 3 

การจัดการระบบสีและตัวอักษร 

 ผลงานออกแบบตกแต่งภาพที่มีคุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ที่

สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องมีความเข้าใจในเรื่องการจัดการสีเบื้องต้น เข้าใจเกี่ยวกับการ

ทำงานกับภาพในโหมดสีแบบต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้สีด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

ที่ทำมากที่สุด 

1. การจัดการระบบสีในการออกแบบกราฟิก 

 การจัดการระบบสี (Color Management System หรือ CMS) เป็นการควบคุมสีให้กับภาพ

ที่จะแสดงผลกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล แท่นพิมพ์ใน     

โรงพิมพ์ ให้สามารถแสดงสีได้ใกล้เคียงกันมากที่สุด การจัดการกับสีให้ถูกต้องมีความจำเป็นมากเพื่อ

ให้การแสดงผลลัพท์ของภาพมีความแม่นยำ 

 อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องล้วนแต่มีขีดความสามารถในการแสดงสีไม่เท่ากัน อุปกรณ์

บางประเภทสามารถแสดงช่วงสีได้กว้าง สีสันของภาพจึงสวยสมจริง แต่บางประเภทก็แสดงช่วงสีได้

ในช่วงแคบๆ ทำให้ไม่สามารถแสดงสีในบางระดับได้ การแสดงสีของอุปกรณ์แต่ละประเภท เรียกว่า 

ระบบสีแบบยึดอุปกรณ์ (Device Dependent Color) โดยอุปกรณ์แต่ละประเภทจะมีช่วงความกว้าง

สีที่ต่างกัน เมื่อภาพถ่ายถูกส่งผ่านไปบนอุปกรณ์เหล่านี้ เช่น ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลถูกนำไปแสดง

บนจอภาพ และถูกส่งต่ออีกทอดไปยังเครื่องพิมพ์ ข้อมูลสีซึ่งเป็นรหัสตัวเลขจะถูกแปลงด้วยวิธีการที่

ต่างกัน เพื่อให้สามารถแสดงสีได้ในช่วงของอุปกรณ์ตัวนั้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสีเพี้ยนตามมา

ในที่สุดองค์กร International Color Consortium (ICC) ได้คิดวิธีการอิงค่าสีแบบใหม่ โดยการใช้

ระบบสีแบบ CIELAB ซึ่งเป็นระบบสีที่ไม่ยึดอุปกรณ์ (Device Independent Color) และเป็นระบบ

สีที่ครอบคลุมทุกสีที่มนุษย์สามารถมองเห็น โดยจะใช้ข้อมูล Spectrum ของแสงผูกติดกับค่าสีเอาไว้

ซึ่งค่าแสงเหล่านี้จะคงที่และตายตัว เมื่อมีการส่งผ่านข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ข้อมูลแสงที่ผูกติดกับ

ค่าสีเอาไว้นี้ จะถูกอ่านและตีความหมายออกมาให้แสดงผลได้ใกล้เคียงกันมากขึ้น วิธีการที่ว่านี้ก็คือ 

กระบวนการการจัดการระบบสี (Color Management System หรือ CMS) 

 โพรไฟล์ (Profile) เป็นข้อมูลสีที่แสดงผลบนภาพ ข้อมูลของสีเหล่านี้เมื่อถูกโอนถ่ายไปแสดง

ที่จอภาพหรือเครื่องพิมพ์ จะถูกนำไปเข้ารหัสกับระบบ CIELAB และจะถูกอ่านและตีความหมายออก

มาเป็นสีต่างๆ ที่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องบนอุปกรณ์นั้นๆ โพรไฟล์ที่สำคัญในระบบมี 3 ประเภท 

ดังที่เกียรติพงษ์  บุญจิตร (2557: น.76-80) อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้ 
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 1) Monitor Profile เป็นโพรไฟล์สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้จอภาพสามารถแสดงผลได้อย่างถูก

ต้อง กระบวนการทำนั้นจะต้อง Calibrate จอภาพจึงจะได้โพรไฟล์สำหรับจอภาพนั้นและต้องทำ

อย่างสม่ำเสมอ การคาลิเบรตจอภาพ คือ การปรับระดับความสว่าง อุณหภูมิสี และการแสดงสีให้ถูก

ต้อง กระบวนการคาลิเบรตทำให้ได้โพรไฟล์ซึ่งเป็นตัวเก็บค่าต่างๆ เกี่ยวกับแสงและสีที่สามารถแสดง

ได้บนจอภาพนั้น รวมถึงวิธีการแปลงสีของภาพให้สามารถแสดงบนจอภาพได้อย่างถูกต้อง 

 2) RGB Working Space เป็นโพรไฟล์สำคัญลำหรับการทำงานตกแต่งภาพ RGB Working 

Space แต่ละแบบจะทำหน้าที่ควบคุมจำนวนสีที่สามารถทำงานได้ การกำหนด RGB Working 

Space คือ การกำหนดช่วงความกว้างสี หรือที่เรียกว่า Gamut เป็นการระบุว่าแต่ละสีนั้นสามารถ

แสดงได้สูงสุดเท่าใดเมื่อทำงานบนโปรแกรมสำหรับการออกแบบ Working Space จะตัดช่วงสีที่อยู่

นอกเหนือขีดความสามารถของจอภาพและเครื่องพิมพ์ออกไป ทำให้การปรับแต่งอยู่ในช่วงที่พอ

เหมาะลดโอกาสของสีผิดเพี้ยนเมื่อผลิตเป็นผลงานจริง 

 3) Printer Profile เป็นโพรไฟล์สำหรับเครื่องพิมพ์ ช่วยให้ภาพที่พิมพ์ออกมามีสีสันใกล้เคียง

กับภาพที่แสดงบนหน้าจอ 

  

2. ความเข้มข้นของสี 

 สีที่สามารถมองเห็นได้จะมีระดับความเข้มข้นต่างกัน สายตาของมนุษย์สามารถแยกได้เป็น 3 

ลักษณะ คือ สี (Hue), ความสด (Saturation) และความสว่าง (Brightness) ดังที่เกียรติพงษ์       

บุญจิตร (2557: น.88) อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้ 

 2.1 สี (Hue) คือ แสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุ โดยดวงตาของมนุษย์จะรับและแปลความ

หมายออกมาเป็นสีต่างๆ 

 2.2 ความสดของสี (Saturation) วัดจากปริมาณของสีเทาที่ผสมในสีนั้นๆ เช่น ถ้าหากมีสี

เทาผสมในภาพ 0% ความสดของสีจะเป็น 0 คือ สีขาว แต่ถ้ามีสีเทา 100% ภาพจะมีความสดสูงสุด 

 2.3 ความสว่าง (Brightness) สัมพันธ์กับแสงและเงา โดยการวัดค่าความสว่างจะคำนวณ

จากปริมาณสีดำ ที่ผสมอยู่ในสีนั้นๆ  

3. โหมดสี (Color Mode) 
 โหมดสี (Color Mode) เป็นตัวควบคุมจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในภาพโดยโหมดสีแต่ละ

แบบเหมาะสมกับลักษณะงานที่แตกต่างกัน การเลือกใช้โหมดสีที่เหมาะสมกันลักษณะงานทำเป็น 

การลดโอกาสสีที่ผิดเพี้ยนได้  ดังที่เกียรติพงษ์  บุญจิตร (2557: น.89-95) อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้ 

 3.1 โหมดสี RGB เป็นโหมดสีปกติของภาพจากกล้องดิจิตอลทั่วไป ภาพที่มีโหมดสีแบบ RGB 

จะประกอบไปด้วยช่องสี (Channel) 3 ช่องสีคือ สีแดง (R) สีเขียว (G) และสีน้ำเงิน (B) แต่ละช่องสีมี
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ความสามารถในการแสดงระดับสีที่แตกต่างกัน 256 ระดับ ตั้งแต่ 0-255 โดย 0 จะแสดงสีน้อยที่สุด

คือ สีดำ ส่วน 255 จะสามารถแสดงได้สูงสุด ภาพที่เห็นส่วนใหญ่จะได้จากการผสมกันระหว่างระดับสี

ของ Channel ทั้งสามในปริมาณที่แตกต่างกัน 

 โหมดสี RGB เป็นสีทางบวก (Additive Color) เป็นรูปแบบการผสมสีของแสงหลัก 3 สีคือ สี

แดง (R) สีเขียว (G) และสีน้ำเงิน (B) เมื่อผสมแสงสีทั้งสามในปริมาณที่สูงสุด แสงที่ได้จะเป็นแสงสี

ขาว แต่ถ้าผสมแสงสีทั้งสามในปริมาณที่แตกต่างกันก็จะได้สีต่างๆ มากมายซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ต่างๆ ล้วนใช้ระบบการผสมสีในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 

 

ภาพที่ 3.1  โหมดสี RGB (Additive Color) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 

 3.2 โหมดสี CMYK เป็นโหมดสีสำหรับภาพที่ใช้กับงานพิมพ์ ลักษณะของสีค่อนข้างทึบเมื่อ

แสดงบนจอภาพ แต่เมื่อพิมพ์ออกมาจะมีสีที่สดใส การสร้างสรรค์งานพิมพ์ควรกำหนดโหมดสีเป็น 

CMYK เพื่อป้องกันปัญหาสีเพี้ยนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการสร้างงานในโหมด RGB แล้วแปลงภาพ

เป็น CMYK ตอนหลังอาจทำให้สีบางช่วงถูกตัดทิ้งไป 

 การแสดงสีของภาพในโหมด CMYK จะใช้วิธีกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ

ขนาดของหยดหมึกที่จะพิมพ์ลงไป สีโหมด CMYK เป็นสีทางลบ (Subtractive Color) เป็นวิธีการ

ผสมสีหลัก 3 สีคือ สีฟ้า (C) สีชมพู (M) และสีเหลือง (Y) ซึ่งมีรูปแบบเช่นเดียวกับหมึกพิมพ์ เพื่อให้

ผลลัพธ์ทางการพิมพ์ออกมาสมบูรณ์ที่สุด จึงมีการเพิ่มสีดำ (K) เข้าไป และเมื่อมีการผสมสีหลักเหล่านี้

ในปริมาณที่แตกต่างกัน ก็จะได้ระดับสีที่เพิ่มมากขึ้น 
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ภาพที่ 3.2 โหมดสี CMYK (Subtractive Color) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 

 3.3 โหมดสี Lab Color เป็นโหมดสีที่มีช่วงความกว้างในการแสดงสีได้สูงที่สุดโดยโหมดสี

แบบ Lab Color จะใช้โมเดลสีแบบ CIELab (ซีแล็บ) ที่ใช้แบบจำลอง 3 มิติอธิบายคุณลักษณะของสี 

โดยมีค่า L* (Luminosity) ที่ใช้แทนระดับความสว่าง, ค่า a* ซึ่งมีทั้ง +a ที่ใช้แทนโทนสีแดง และ -a 

ที่ใช้แทนโทนสีเขียว และสุดท้ายค่า b* โดยมี +b ที่ใช้แทนโทนสีเหลือง และ -b ที่ใช้แทนโทน

สีน้ำเงิน ระบบสีนี้ใช้เป็นค่ากลางในการอ้างอิงสีให้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดปัญหาสีเพี้ยน การใช้งาน

ภาพถ่ายใน Photoshop ในโหมด Lab Color มักใช้เมื่อต้องการเร่งสีของภาพให้สดขึ้นกว่าปกติ หรือ

ใช้เน้นความคมชัดให้แสงหรือเงาของภาพ ซึ่งการใช้งานต้องทำอย่างระมัดระวัง เนื่องจากช่วงสีที่กว้าง

มากของโหมด Lab Color อาจทำให้บางช่วงสีไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้ 

  

ภาพที่ 3.3 โหมดสี Lab Color (CIE LAB 1976 color space) 

ที่มา Multidisciplinary Digital Publishing Institute (2014) 
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 3.4 โหมดสี Grayscale สามารถแสดงโทนสีเทาที่แตกต่างกันได้สูงถึง 256 ระดับสำหรับ

ภาพแบบ 8 บิต โดยค่าที่เท่ากับ 0 จะเป็นสีดำ ไล่ไปจนถึงค่าที่สูง ที่สุดคือ 255 จะเป็นสีขาว การ

แปลงภาพเป็นโหมด Grayscale คือ การตัดข้อมูลสีของภาพออกไปให้เหลือแค่การไล่ระดับของสีขาว

ดำ ภาพที่ได้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับการถ่ายภาพในโหมด Black & White จากกล้องดิจิตอล 

 3.5 โหมดสี Bitmap แสดงสี 2 สี คือ สีขาวหรือสีดำในแต่ละพิกเซล ภาพลักษณะนี้จะเรียก

ว่าภาพแบบ 1 บิต การแปลงภาพเป็นโหมด Bitmap จะทำเมื่อต้องการลดทอนข้อมูลสีของภาพจาก

โหมด Grayscale ภาพที่ได้จะมีลักษณะเป็นจุดสีขาวและดำ 

 3.6 โหมดสี Duotone มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพโหมด Grayscale สามารถไล่โทนสีจาก

มืดสุดไปสว่างสุดได้ แต่สามารถเพิ่มโทนสีเข้าไปในภาพได้ซึ่งมีทั้งหมด 4 แบบ เช่น ภาพโทนสีเดียว 

(Monotone) ภาพ 2 โทนสี (Duotone) ภาพ 3 โทนสี (Tritone) และภาพ 4 โทนสี (Quadtone) 

การแปลงภาพเป็นโหมด Duotone จะใช้เมื่อต้องการปรับแต่งภาพในโหมด Grayscale ให้สามารถไล่

โทนสีอื่นๆ ในภาพนั้นได้ 

 3.7 โหมดสี Indexed Color คือวิธีการลดจำนวนเม็ดสีออกไปจากภาพซึ่งกำหนดได้สูงสุด 

256 สี ภาพลักษณะนี้จึงเหมาะกับงานด้านเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นการลดขนาดไฟล์ภาพให้เล็กลงด้วย 

 3.8 โหมดสี Multichannel เป็นโหมดสีแบบพิเศษ ที่มักใช้สำหรับงานด้านสิ่งพิมพ์คุณภาพ

สูง เช่น การพิมพ์แบบ Spot  การพิมพ์แบบแยกสี 

4. การเลือกใช้สี 

 4.1 การกำหนดสี Color Panel 

 การควบคุมสีเพื่อการตกแต่งภาพจะมีส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ  

  - สีโฟร์กราวน์ (Foreground)  คือ สีที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือ

สำหรับระบายสี เช่น  (Brush Tool)  (Pencil Tool) เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือและคำสั่ง

สร้างเส้นขอบด้วยโดยสีโฟร์กราวน์นี้จะถูกใช้เพื่อเติมหรือแต่งแต้มลงไปบนภาพ   

  - สีแบ็คกราวน์ (Background) เป็นสีที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือบางประเภท เช่น  

(Gradient Tool) หรือเป็นสีที่เกิดขึ้นในกรณีที่ใช้เครื่องมือ  (Eraser Tool) ลบภาพถ่ายที่มีเพียง

เลเยอร์ Background เป็นต้น 

 

ภาพที่ 3.4  เครื่องมือสีโฟร์กราวน์และแบ็คกราวน์ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 
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 4.2 การเลือกใช้สีจากคัลเลอร์พิกเกอร์ (Color Picker) 

 Color Picker เป็นส่วนที่ใช้เลือกสีที่ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบ สามารถกำหนดสีให้

ตรงกับโหมดภาพที่ทำงานอยู่ได้หรือใส่รหัสสีเพื่อทำงานด้านออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ สามารถ

เรียกหน้าต่าง Color Picker ขึ้นมาได้โดยการคลิกไปบนโฟร์กราวน์หรือแบ็คกราวน์บน Toolbox 

 

ภาพที่ 3.5  หน้าต่างชุดคำสั่ง Color Picker 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 

 4.3 การเลือกใช้สีจากคัลเลอร์ไลบรารี่ (Color Libraries) 

 สำหรับงานที่ต้องการใช้สีที่แม่นยำมากขึ้น เราสามารถเรียกใช้ Color Libraries เข้ามาช่วย

ได้ โดยจะมีชุดสีต่างๆ มากมาย วิธีเปิดหน้าต่าง Color Libraries ทำได้โดย 

  1) เปิดหน้าต่าง Color Picker คลิกปุ่ม Color Libraries 

  2) คลิกเลือกชุดสี จากนั้นเลือกช่วงสี 

  3) เลือกระดับความสว่างของสี จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

 4.4 การเลือกใช้สีจากคัลเลอร์พาเนล (Color Panel) 

 การเลือกค่าสีจาก Color Panel สามารถทำการเปลี่ยนโหมดสีและกำหนดรหัสสีในชุดคำสั่ง

ของพาเนล การเลือกค่าสีด้วยวิธีนี้มีความละเอียดมากกว่าการใช้ Color Picker เนื่องจากสามารถ

เจาะจงลงไปว่าต้องการโหมดสีใดแล้วเลือกสีที่มีผลเฉพาะโหมดสีนั้น การเปิดใช้งานทำได้โดยคลิกเมนู 

Window > Color 
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ภาพที่ 3.6  หน้าต่างชุดคำสั่ง Color Panel 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 

 4.5 การเลือกใช้สีจากสวอทส์พาเนล (Swatches Panel) 

 เป็นวิธีการเลือกค่าสีที่มีความง่ายและสะดวกที่สุด โดยจะแสดงค่าสีเป็นกล่องสีที่แตกต่างกัน

และแสดงไล่เฉดสี และยังสามารถเลือกเฉดสีที่โปรแกรมรวบรวมได้เพิ่มขึ้นได้จากชุดคำสั่งของพาเนล 

การเปิดใช้งานทำได้โดยคลิกเมนู Window > Swatches 

 

ภาพที่ 3.7   หน้าต่างชุดคำสั่ง Swatches Panel 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฆ) 
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 4.6 การเลือกใช้สีด้วยเครื่องมืออายดรอปเปอร์ (Eyedropper Tool) 

 การเลือกใช้งานสีในบางกรณีจำเป็นต้องให้มีความใกล้เคียงกับภาพเดิมมากที่สุด เช่น การ

ซ่อมแซมภาพ หรือการเลือกใช้สีตามต้นฉบับ ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือ   (Eyedropper Tool) ช่วย

ได้โดยขั้นตอนของการใช้งานมีดังนี้  

  - คลิกเลือกเครื่องมืออายดรอปเปอร์  

  - กำหนดรูปแบบการสุ่มค่าสี ซึ่งมีหลายรูปแบบ 

    1) Point Sample ดูดค่าสีในตำแหนงเฉพาะที่เจาะจง 

    2) 3 by 3 Average ดูดค่าสีแบบสุ่มเฉลี่ยพื้นที่ 3×3 

    3) 5 by 5 Average ดูดค่าสีแบบสุ่มเฉลี่ยพื้นที่ 5×5 

  - คลิกเมาส์ในตำแหน่งพื้นที่ ที่ต้องการดูดค่าสี หลังจากนั้นจะเห็นว่าค่าสีใน Color 

Panel เปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งค่าสีที่ถูกดูด 

  - สีของโฟร์กราวน์ (Foreground) จะเปลี่ยนไปตามที่เลือกพร้อมใช้งาน 

 4.7 การเทสีภาพ (Paint Bucket Tool, Gradient Tool) 

 การเทสีภาพด้วยเครื่องมือ Paint Bucket Tool คือการนำค่าสีจากฉากหน้า (Foreground 

Color) มาเทลงบนกระดานออกแบบหรือรูปภาพ หรือพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้บนรูปภาพ การใช้งานนั้น

จะต้องใช้งานกับการปรับค่าต่างๆ ของการเทสีจากออปชั่นบาร์ ดังนี้ 

  - Foreground   เทสีโดยใช้ค่าสีที่เลือกไว้ ลงบนกระดานออกแบบรูปภาพ 

  - Pattern   นำลาดลายต่างๆ มาเทลงบนภายในพื้นที่ที่ต้องการแทนการใช้สี 

  - Mode   โหมดเลือกรูปแบบการแสดงผลของสี 

  - Opactiy  กำหนดความชัดของสีหรือลวดลาย (Pattern)  

  - Tolerance   เปรียบเทียบค่าสี เพื่อให้เกิดความใกล้เคียง 

  - Anti-aliase   ทำให้บริเวณเส้นขอบของพื้นที่รูปภาพที่เลือกไว้นั้นมีความเรียบขึ้น 

  - Contiguous   ลบพิกเซลที่ไม่ต้องการให้แสดงผลแบบเจาะจงตำแหน่ง 

 การใช้งานเครื่องมือ Paint Bucket Tool 

  1) เลือกเครื่องมือ Paint Bucket Tool เพื่อใช้เทสีลงบนพื้นกระดานออกแบบ

รูปภาพ 

  2) ปรับเปลี่ยนค่าสีทางด้าน Foreground ได้จากพาแนล Color Picker พาแนล 

Color หรือ พาแนล Swatches 

  3) คลิกเมาส์ลงบนกระดานออกแบบรูปภาพ ซึ่งจะเห็นว่าสีของกระดานออกแบบ

รูปภาพ เปลี่ยนไปตามสีที่กำหนดไว้ 
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 การเทสีภาพด้วยเครื่องมือ Gradient Tool เป็นการเทสีแบบไล่โทนสีตั้งแต่โฟร์กราวน์ 

(Foreground) ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนโทนสีเป็นสีของแบ็คกราวน์ (Background) รูปแบบของการไล่โทน

สีมีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 5 รูปแบบ 

 

ภาพที่ 3.8   รูปแบบของการไล่โทนสีแบบ Gradient 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 

 การใช้งานนั้นจะต้องใช้งานกับการปรับค่าต่างๆ ของการเทสีจากออปชั่นบาร์ ดังนี้  

  - ลักษณะของสีที่ไล่เฉด  เมื่อนำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มลูกศรจะแสดงรูปแบบของโทนสี

อื่นๆ ให้เลือกใช้งาน 

  - รูปแบบการไล่เฉดสี  มีรูปแบบให้เลือก 5 รูปแบบ 

  - Mode   โหมดเลือกรูปแบบการแสดงผลของสี 

  - Opactiy  กำหนดความชัดเจนของการไล่สี 

  - Reverse  สลับทิศทางของการไล่สี 

  - Dither  กำหนดความกลมกลืนของสี 

  - Transparency   กำหนดให้การไล่โทนสีมีลักษณะของความโปร่งใสสามารถ

มองเห็นภาพหรือวัตถุที่อยู่ในเลเยอร์อื่นๆ ได้ 

 การใช้งานเครื่องมือ Gradient Tool 

  1) ปรับเปลี่ยนค่าสีทางด้าน Foreground และคลิกเลือกเครื่องมือ Gradient Tool 
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  2) แดรกเมาส์ลงบนกระดานออกแบบหรือรูปภาพจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง

ตามทิศทางของการไล่โทนสี 

5. การจัดการแชลแนลสี 

 แชลแนลทำหน้าที่เก็บค่าโทนสีตามโหมดที่กำหนด โดยจะถูกแยกออกเป็นหลายแชลแนล 

เช่น โหมดสี RGB จะมีจำนวนแชลแนลที่แสดงใน Channels Panel คือ Red Channel ใช้เก็บค่า

โทนสีแดงของภาพ Green Channel ใช้เก็บค่าโทนสีเขียวของภาพ และ Blue Channel ใช้เก็บค่า

โทนสีน้ำเงินของภาพ และมีแชลแนลที่รวมแชลแนลย่อยเหล่านี้เรียกว่า Composite Channel การ

เรียกใช้ Channels Panel ทำได้โดยคลิกเมนู Window > Channels 

 

ภาพที่ 3.9   หน้าต่างชุดคำสั่ง Channels Panel 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ง) 

 5.1 การแสดงเฉพาะบางแชลแนลสี ลำดับค่าสีในแต่ละแชลแนลสามารถกำหนดให้แสดง

ผลและไม่แสดงผลได้โดยคลิกสัญลัษณ์ดวงตา ทำงานเช่นเดียวกับหน้าต่างเลเยอร์ 

 5.2 การแยกแชลแนล เพื่อแยกแชลแนลนั้นออกเป็นกระดานออกแบบเพื่อนำมาใช้งาน 

สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มคำสั่งด้านข้างขวามือของหน้าต่าง Channels Panel เพื่อเรียกใช้คำสั่ง 

Split Channels โดยหลังจากที่แยกแล้วจะทำให้อยู่ในสภาวะโหมดสี Gray 

 5.3 การรวมแชลแนล ลักษณะของแชลแนลที่ถูกแยกออกไปนั้นจะทำให้อยู่ในสภาวะโหมด

สี Gray ซึ่งสามารถเปลี่ยนจากแชลแนล Gray ให้แสดงอยู่ในรูปแบบโหมดสีอื่นโดยการใช้คำสั่ง 

Merge Channels 
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 5.4 การเพิ่มลักษณะพิเศษให้แชลแนล การตกแต่งลูกเล่นหรือเอฟเฟ็กต์ให้กับแชลแนลโทน

สีที่ต้องการโดยที่ไม่ส่งผลกับแชลแนลอื่นๆ แต่เมื่อต้องการให้แสดงทุกแชลแนล (Composite 

Channels)  คุณสมบัติของภาพก็จะแสดงผลของการตกแต่งด้วย ซึ่งทำได้โดย 

  - คลิกเลือกแชลแนลที่ต้องการ 

  - ใส่เทคนิคฟิลเตอร์โดยคลิกเมนู Filter > Filter Gallery 

  - กำหนดค่าต่างๆ ของฟิลเตอร์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

6. การปรับสีและค่าความสว่างให้ภาพ 

 การสีและค่าความสว่างให้รูปภาพ สามารถทำได้ด้วยคำสั่งในกลุ่ม Adjustments ซึ่งสามารถ

เรียกใช้งานได้จากเมนู Image > Adjustments  และจาก พาเนล Adjustments  เพื่อปรับปรุงให้

รูปภาพมีแสงเงาและค่าสีที่สมบูรณ์สวยงาม หรือแก้ไขจุดบกพร่อง สีและแสงเงาที่ผิดเพี้ยน จำเป็น

ต้องใช้คำสั่งในกลุ่มนี้เพื่อปรับแต่งค่าให้มีรายละเอียดที่ถูกต้อง 

 เมนู Adjustments 

 เมนู Adjustments รวบรวมชุดคำสั่งเพื่อปรับแต่งโทนสีและค่าความสว่างของภาพ การเรียก

ใช้คำสั่งผ่านทางเมนู Image > Adjustments 

 พาเนล Adjustments 

 พาเนล Adjustments เป็นพาแนลที่นำคำสั่งสำหรับการปรับสีและค่าความสว่างจากเมนู 

Adjustments มารวมตัวกันเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ทำให้เกิดความรวดเร็วในการเรียกใช้งาน เมื่อ

เรียกใช้งานชุดคำสั่งโปรแกรมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ให้อัตโนมัติโดยอยู่ทางด้านบนของเลเยอร์

รูปภาพที่กำลังปรับแต่งสีและโทนอยู่ขณะนั้น การเรียกใช้พาเนล Adjustments สามารถทำได้โดย

คลิกเมนู Window > Adjustments 

 

ภาพที่ 3.10 หน้าต่างชุดคำสั่ง Adjustments 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559จ) 
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 รายละเอียดชุดคำสั่งในการปรับสีและค่าความสว่างให้ภาพ (Adjustments) มีรายละเอียด

ดังนี้ 

  - Brightness/Contrast ปรับความสว่างและส่วนต่างของแสง 

  - Levels  ปรับระดับความสว่างของภาพ 

  - Curves  ปรับระดับสีของภาพแบบกำหนดด้วยเส้น Curves 

  - Exposure  ปรับแต่งแสงให้ภาพ 

  - Vibrance  เพิ่มความสดของสี 

  - Hue/Saturation ปรับแต่งสีและแสงเงาของภาพด้วยระบบสี 

  - Color Balance ปรับค่าสีเพื่อให้เกิดความสมดุล 

  - Black & White ปรับภาพให้เป็นแบบขาว-ดำ 

  - Photo Filter  ใส่ฟิลเตอร์ให้กับภาพ 

  - Channel Mixer ปรับแต่งภาพโดยใช้หลักการผสมสี 

  - Invert   ปรับภาพให้เป็นสีแบบตรงข้าม 

  - Posterize  ปรับแต่งภาพเป็นลักษณะแบบภาพโปสเตอร์ 

  - Threshold  ปรับค่าพิกเซลภาพเป็นสีขาว-ดำ 

  - Gradient Map ปรับแต่งภาพโดยการไล่โทนสีของภาพ 

  - Selective Color เพิ่ม-ลดสีหลัก 

 6.1 ปรับความสดใสให้ภาพด้วยคำสั่ง Brightness/Contrast 

 สำหรับภาพที่มีสีสันจืดชืดมักมีสาเหตุจาก Contrast หรือความเปรียบต่างของค่าแสงต่ำ

ทำให้ภาพขาดความคมชัด เราสามารถแก้ไขได้ด้วยคำสั่ง Brightness/Contrast โดยคลิกเลือกคำสั่ง

จากปุ่ม    บนพาเนล Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image > Adjustment > Brightness/

Contrast ปรับค่า Brightness เพื่อเพิ่มค่าความสว่างของภาพ และปรับค่า Contrast เพื่อเพิ่มความ

เปรียบต่างแสง 

 6.2 ควบคุมความสว่างด้วยคำสั่ง Levels 

 คำสั่ง Levels เป็นคำสั่งใช้ในการแก้ไขความมืดและความสว่างของภาพ เหมาะกับภาพที่ไม่

เป็นปัญหามากนัก สามารถเรียกใช้คำสั่งโดยการคลิกปุ่ม  บนพาเนล Adjustment หรือคลิก

เลือกเมนู Image > Adjustment > Levels 
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ภาพที่ 3.11 หน้าต่างชุดคำสั่ง Levels 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฉ) 

 6.3 ควบคุมความสว่างด้วยคำสั่ง Curves 
 คำสั่ง Curves เป็นคำสั่งใช้ควบคุมความสว่างของภาพ สามารถกำหนดจุดมืดหรือสว่างได้อย่าง
ละเอียดสามารถเรียกใช้คำสั่งโดยการคลิกปุ่ม  บนพาเนล Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image 
> Adjustment > Curves 

  

ภาพที่ 3.12 หน้าต่างชุดคำสั่ง Curves 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ช) 

เครื่องมือกำหนดจุดที่

มือและสว่างของภาพ

ปรับแต่งแสงจาก preset

ปรับแต่งแสงอัตโนมัติ

เลือกปรับแต่งแสงแบบแยก 

Channel

ลากลูกศรปรับแต่งแสงเงา

ใช้กำหนดความเข้มของสีดำและสี

ขาว สำหรับภาพที่ต้องการพิมพ์ 

เพื่อป้องกันปัญหาสีจม หรือราย

ละเอียดสูญหาย

ปรับแต่งแสงเงาอัตโนมัติ

ปุ่มสำหรับแต่งแสงเงา  

โดยแดรกเม้าส์ไปบนภาพ

กำหนดจุดมือ สว่างและ

โทนสีกลางชองภาพ

กำหนดรูปแบบการดัดเส้น 

Curves

ปรับแต่งอัตโนมัติ

เลือกปรับแต่งจาก Channel

เส้น Curves สำหรับควบคุมแสง

เงาของภาพ
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 6.4 ปรับแต่งแสงด้วยคำสั่ง Exposure 

 คำสั่ง Exposure เป็นคำสั่งปรับแต่งแสงที่เลียนแบบคุณสมบัติการชดเชยแสงของกล้องถ่ายภาพ 

สามารถใช้คำสั่งนี้ชดเชยแสงทางบวกหรือทางลบได้ เช่นเดียวกับการปรับกล้องขณะถ่ายภาพ สามารถ

เรียกใช้คำสั่งโดยการคลิกปุ่ม  บนพาเนล Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image > Adjustment 

> Exposure 

ภาพที่ 3.13 หน้าต่างชุดคำสั่ง Exposure 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ซ) 

 6.5 เพิ่มความสดของสีด้วยคำสั่ง Vibrance 
  คำสั่ง Vibrance คือคำสั่งที่ใช้เพิ่มความสดหรือความอิ่มตัวของสี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

   - Vibrance เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมความสดของสี โดยจะส่งผลกับโทนสีฟ้าและน้ำเงิน

เป็นหลัก 

   - Saturation เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมความสดของสีโดยจะส่งผลกับโทนสีแดงและเหลือง

เป็นหลัก 

  สามารถเรียกใช้คำสั่งโดยการคลิกปุ่ม  บนพาเนล Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image 

> Adjustment > Vibrance 

  

เลือกปรับแต่งจากค่า Preset

ชดเชยแสงทางบวกหรือทางลบ

ปรับความเข้มข้นของเงา

เพิ่มแสงสีขาวหรือสีดำให้ภาพ

กำหนดจุดที่เป็นสีดำ สีกลางและสี

ขาวของภาพ
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 6.6 เพิ่มความสดและเปลี่ยนสีภาพด้วยคำสั่ง Hue/Saturation 
 คำสั่ง Hue/Saturation เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมสีได้อย่างยืดหยุ่น สามารถเพิ่ม ลดความสด ย้อม

สีภาพ หรือการเปลี่ยนสีเฉพาะส่วนที่ต้องการ สามารถเรียกใช้คำสั่งโดยการคลิกปุ่ม  บนพาเนล 
Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image > Adjustment > Hue/Saturation 

ภาพที่ 3.14 หน้าต่างชุดคำสั่ง Hue/Saturation 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฌ) 

 6.7 ปรับความสมดุลของสีด้วยคำสั่ง Color Balance 
 คำสั่ง Color Balance เป็นคำสั่งที่ใช้ปรับความสมดุลของสี สมารถปรับสีโดยใช้โทนความสว่าง 

สามารถเรียกใช้คำสั่งโดยการคลิกปุ่ม  บนพาเนล Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image > 
Adjustment > Color Balance 

ภาพที่ 3.15  หน้าต่างชุดคำสั่ง Color Balance 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ญ) 

เลือกปรับแต่งจากค่า Preset
เลือกปรับแต่งเฉพาะโทนสี
เลื่อนลูกศรเพื่อจับคู่สีใหม่ให้ภาพ

ปรับแต่งสีและความสด

เพิ่มหรือลดความสว่าง

เพิ่มหรือลดช่วงสีที่ปรับแต่ง 

ใช้ร่วมกับการปรับแต่งแบบ

เฉพาะสี
แถบสีที่ใช้แสดงการจับคู่ของแต่ละ

สี โดยแถบบนเป็นสีปกติ และแถบ

สีด้านล่างเป็นสีใหม่ที่จะเข้าไป

แทนสีเดิม

เลือกโทนความสว่างที่ต้องการปรับแต่งสี

ปรับเพิ่มสีฟ้าและสีแดงให้โทนความสว่างที่เลือก

ปรับเพิ่มสีชมพูและสีเขียวให้โทนความสว่างที่เลือก

ปรับเพิ่มสีเหลืองและสีน้ำเงินให้โทนความสว่างที่เลือก
คลิกเพื่อให้คงระดับความสว่างเดิม 

หลังจากปรับแต่งสีแล้ว
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 6.8 เปลี่ยนภาพเป็นขาวดำด้วยคำสั่ง Black & White 
 สามารถเปลี่ยนภาพสีเป็นขาวดำได้ด้วยคำสั่ง Black & White สามารถเรียกใช้คำสั่งโดยการ

คลิกปุ่ม   บนพาเนล Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image > Adjustment > Black & White 

 6.9 ปรับอุณหภูมิสีด้วยคำสั่ง Photo Filter 

 คำสั่ง Photo Filter เป็นคำสั่งที่เลียนแบบการทำงานของฟิลเตอร์สำหรับกล้องถ่ายภาพ ช่วย

คุมโทนสี หรืออุณหภูมิสีของภาพให้สวยงาม สามารถเรียกใช้คำสั่งโดยการคลิกปุ่ม    บนพาเนล 

Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image > Adjustment > Photo Filter 

ภาพที่ 3.16  หน้าต่างชุดคำสั่ง Photo Filter 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฎ) 

 6.10 ผสมสีให้ภาพด้วยคำสั่ง Channel Mixer 

 คำสั่ง Channel Mixer เป็นคำสั่งที่ทำงานสองลักษณะ คือใช้แปลงภาพสีเป็นขาวดำโดยนำ 

Channel มาคำนวณแล้วสร้างเป็นโทนใหม่ อีกลักษณะคือ เพิ่มหรือลดโทนสีของแต่ละ Channel ผลที่

ได้จะแตกต่างจากการใช้คำสั่งอื่นๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนค่าสีจาก Channel โดยตรง สามารถเรียกใช้คำ

สั่งโดยการคลิกปุ่ม  บนพาเนล Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image > Adjustment > 

Channel Mixer 

 6.11 แต่งสีให้ภาพแบบอัตโนมัติด้วย Color Lookup 

 คำสั่ง Color Lookup เป็นคำสั่งที่ดัดแปลงจากการย้อมสีในภาพยนตร์ สามารถเรียกใช้คำสั่ง

โดยการคลิกปุ่ม  บนพาเนล Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image > Adjustment > Color 

Lookup 

ปรับอุณหภูมิสีจากค่าที่จัดให้

กำหนดความเข้มของสี

เลือกอุณหภูมิสีเอง
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ภาพที่ 3.17  หน้าต่างชุดคำสั่ง Color Lookup 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฏ) 

 6.12 สลับสีให้ภาพด้วยคำสั่ง Invert 

 คำสั่ง Invert เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนภาพสีธรรมดาให้มีลักษณะเหมือนภาพจากฟิลม์ Nagative 

สามารถเรียกใช้คำสั่งโดยการคลิกปุ่ม  บนพาเนล Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image > 

Adjustment > Invert 

 6.13 ลดทอนระดับสีให้ภาพด้วยคำสั่ง Posterize 

 คำสั่ง Posterize เป็นคำสั่งที่ใช้ลดจำนวนสีให้ภาพ โดยกำหนดระดับสีได้ตั้งแต่ 2 ระดับไปจนถึง 

255 ระดับ สามารถเรียกใช้คำสั่งโดยการคลิกปุ่ม  บนพาเนล Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู 

Image > Adjustment > Posterize 

 6.14 ลดทอนระดับสีให้ภาพขาวดำด้วยคำสั่ง Threshold 

 คำสั่ง Threshold เป็นคำสั่งแปลงภาพสีให้เป็นภาพขาวดำ ที่มีเพียง 2 ระดับสี  สามารถเรียก

ใช้คำสั่งโดยการคลิกปุ่ม  บนพาเนล Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image > Adjustment > 

Threshold 

 6.15 เพิ่มความอิ่มตัวให้สีด้วยคำสั่ง Selective Color 

 คำสั่ง Selective Color เป็นคำสั่งปรับแต่งสีที่สามารถเลือกโทนสีในการปรับเองได้ รวมถึง

สามารถเลือกเปลี่ยนสีเฉพาะจุดได้ด้วย สามารถเรียกใช้คำสั่งโดยการคลิกปุ่ม    บนพาเนล 

Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image > Adjustment > Selective Color 

ชุดสี 3DLUT File
ชุดสี Abstract

ชุดสี Device Link
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 6.16 ไล่โทนสีให้ภาพด้วยคำสั่ง Gradient Map 

 คำสั่ง Gradient Map เป็นวิธีการแปลงภาพถ่ายให้สามารถไล่โทนสีจากสีหนึ่งไปสู่อีกสีหนึ่งได้

โดยคำสั่งจะนำสีที่เลือกใช้ไปจับคู่กับระดับน้ำหนักของภาพโดยอัตโนมัติ สามารถเรียกใช้คำสั่งโดยการ

คลิกปุ่ม    บนพาเนล Adjustment หรือคลิกเลือกเมนู Image > Adjustment > Gradient Map 

ภาพที่ 3.18  หน้าต่างชุดคำสั่ง Gradient Map 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฐ) 

7. การเพิ่มลักษณะพิเศษด้วยฟิลเตอร์ (Filter) 
 ฟิลเตอร์เป็นชุดคำสั่งพิเศษที่สามารถปรับแต่งภาพให้มีลักษณะพิเศษทำให้ภาพมีลักษณะ
ดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้น หรืออาจใช้ในการแก้ไขจุดบกพร่องของภาพได้ ฟิลเตอร์มีรูปแบบต่างๆ
มากมายที่สามารถนำไปใช้งานร่วมกันกับการรีทัชภาพ การใช้งานฟิลเตอร์ (Filter) สามารถทำได้โดย
คลิกเมนู Filter > Filter Gallery 

 

ภาพที่ 3.19   หน้าต่างชุดคำสั่ง Filter Gallery 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฑ) 

สร้างแถบสีสำหรับไล่โทน

กำหนดให้เพิ่มเม็ดสี (Noise) 

เพื่อสร้างภาพให้ดูมีมิติ

สลับแถบสีที่สร้างไว้
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8. การระบายสี 

 เทคนิคการระบายสีตกแต่งภาพอาจทำได้โดยการเทสี การไล่โทนสี การระบายหรือการลงลวดลาย

ต่างๆ เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้การตกแต่งภาพนั้นมีความสมบูรณ์ขึ้นช่วยปรับแต่งโทนความสว่างและ

สีสันต่างๆ ทั้งนี้จะต้องอาศัยหลักการใช้สีและความเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบของการออกแบบ

ประกอบในการทำงานเพื่อให้ผลงานนั้นสามารถสื่อสารออกมาตามความคิดและจินตนาการได้

สมบูรณ์ 

  8.1 การระบายสีแบบไล่โทน (Gradient Tool) 

  เครื่องมือในการระบายแบบไล่โทนสี  (Gradient Tool) สามารถลงสีแบบไล่โทนสีและ

สามารถประยุกต์ใช้งานได้มากมาย  

  - คลิกเลือกเครื่องมือไล่โทนสี  (Gradient Tool)  

  - ตั้งค่าสีและค่าต่างๆ จากออปชั่นบาร์ (Option Bar) 

  

ภาพที่ 3.20 ออปชั่นบาร์ (Option Bar) ของเครื่องมือไล่โทนสี 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฒ) 

  - สามารถเลือกใช้แถบสี จัดการกับชุดเครื่องมือและตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ได้ ในกรณีที่ชุด

แถบสีที่จัดไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน สามารถสร้างชุดสีใหม่ขึ้นมาได้ โดยเพิ่ม

และลดแถบสี ปรับปริมาณของสี และเลือกใช้โหมดการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ  
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ภาพที่ 3.21 การจัดการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องมือไล่โทนสี 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ณ) 

   

  8.2 การเทสีและลวดลายด้วยเครื่องมือเพนท์บัคเก็ต (Paint Bucket Tool) 

  เครื่องมือในการเทสีและลวดลาย  (Paint Bucket Tool) เป็นเครื่องมือในการเติมสีลงไป

บนภาพ สามารถเทเป็นจุดที่มีค่าน้ำหนักเดียวกัน เทสีตามพื้นที่ที่เลือกไว้  

  - เลือกเครื่องมือในการเทสีและลวดลาย  (Paint Bucket Tool) 

  - ตั้งค่าสีและค่าต่างๆ จากออปชั่นบาร์ (Option Bar) และทำงานร่วมกับเครื่องมือโฟร์กราวน์ 

(Foreground) และแบ็คกราวน์ (Background)  

 

ภาพที่ 3.22 การจัดการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องมือเพนท์บัคเก็ต (Paint Bucket Tool) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ด) 
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  - การสร้างลวดลายทำได้โดยสร้างลวดลายตามต้องการ จากนั้นคลิกเมนู Edit > Define 
Pattern จากนั้นตั้งชื่อให้กับลวดลายที่สร้าง คลิกปุ่ม OK 
  8.3 การเติมสีและลวดลายให้ภาพด้วยคำสั่งฟิล (Fill) 

  การเทสีนอกจากจะใช้ เครื่องมือในการเทสีและลวดลาย  (Paint Bucket Tool) แล้ว ยัง
สามารถเทสีและลวดลายได้จากคำสั่งฟิล (Fill) แต่ผลจากการเทสีจะเทลงไปเต็มภาพ หรือเต็มพื้นที่ที่
เลือกไว้ การใช้งานทำได้โดยคลิกเลือกเมนู Edit > Fill 

  

ภาพที่ 3.23 การจัดการตั้งค่าต่างๆ บนหน้าต่างชุดคำสั่งฟิล (Fill) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ต) 

  
  8.4 การระบายสีด้วยเครื่องมือบรัช (Brush Tool) 

  เครื่องมือบรัช  (Brush Tool) เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้หลาก
หลายในการตกแต่งสีและโทนแสงของภาพ และยังสามารถวาดภาพลงสีได้  

  - คลิกเลือกเครื่องมือบรัช  (Brush Tool) 
  - ตั้งค่าสี หัวบรัช และค่าต่างๆ จากออปชั่นบาร์ (Option Bar) และทำงานร่วมกับเครื่องมือ
โฟร์กราวน์ (Foreground) และแบ็คกราวน์ (Background) 

 

ภาพที่ 3.24 การจัดการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องมือบรัช (Brush Tool) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ถ) 
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  - กำหนดขนาดและรูปแบบของหัวแปรง สามารถปรับขนาดของหัวแปรง ความฟุ้งของหัว
แปรง และรูปทรงของหัวแปรง และสามารถดาว์นโหลดหัวแปรงเพิ่มเติมได้ 

 

ภาพที่ 3.25 การกำหนดขนาดและรูปแบบของหัวแปรง 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ท) 

  8.5 การเปลี่ยนสีเฉพาะจุด (Color Replacement) 

  เครื่องมือการเปลี่ยนสีเฉพาะจุด  (Color Replacement) เป็นเครื่องมือในกลุ่มของการ
ระบายสี เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้เปลี่ยนสีเดิมให้เป็นสีใหม่โดยยังคงค่าน้ำหนักต่างๆ ของ
ภาพเดิมอยู่ การใช้งานเครื่องมือใช้งานควบคู่กับการปรับค่าต่างๆ จากออปชั่นบาร์ (Option Bar) 

 

ภาพที่ 3.26 การกำหนดค่าต่างๆ เครื่องมือการเปลี่ยนสีเฉพาะจุด (Color Replacement) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ธ) 
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  8.6 การแปลงภาพเป็นภาพวาด (Mixer Brush Tool) 

  เครื่องมือแปลงภาพเป็นภาพวาด  (Mixer Brush Tool) สามารถทำภาพให้เป็นเหมือน
ภาพวาดโดยการดูดสีจากภาพถ่าย แล้วทำการเกลี่ยสีด้วยฝีแปรมทำให้ได้ภาพที่มีลักษณะเหมือนภาพ
สีน้ำ 

 

ภาพที่ 3.27 การกำหนดค่าต่างๆ เครื่องมือแปลงภาพเป็นภาพวาด (Mixer Brush Tool) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559น) 

9. การพิมพ์ข้อความ 
 งานออกแบบกราฟิกคือการสื่อสารด้วยองค์ประกอบของการออกแบบหลากหลายองค์
ประกอบนำมาจัดวางด้วยหลักการ ตัวอักษรเป็นองค์ประกอบสำคัญตัวหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล
ต่างๆ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยภาพเพียงอย่างเดียว ตัวอักษรมีหลากหลายรูปแบบซึ่งนักออกแบบ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าในในเรื่องของการออกแบบและจัดวางตัวอักษรเพื่อให้สามารถ
เลือกใช้ตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  9.1 ประเภทของตัวอักษรในโปรแกรม 
  ประเภทของตัวอักษรในโปรแกรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีคุณ
ลักษระที่แตกต่างกัน 

   9.1.1 True Type จะมีสัญลักษณ์  ด้านหน้าของชื่อตัวอักษร เป็นตัวอักษรแบบ
ดั้งเดิม สามารถขยายให้มีขนาดใหญ่ได้โดยยังมีความคมชัดเหมือนเดิม 

   9.1.2 Open Type จะมีสัญลักษณ์ ด้านหน้าของชื่อตัวอักษร เป็นตัวอักษรที่พัฒนา
ร่วมกันระหว่าง Adobe และ Microsoft มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ True Type  แต่จะมีอักขระ
มากกว่า และสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Windows และระบบ Mac OS 
   9.1.3 Raster Type จะไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ ด้านหน้าของชื่อตัวอักษร เป็นตัวอักษรที่
เหมาะสมกับการทำงานเฉพาะด้าน เช่น งานพิมพ์คุณภาพสูง เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.28 ประเภทของตัวอักษรในโปรแกรม 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559บ) 

 ในการพิมพ์ข้อความทำได้โดยใช้เครื่องมือในกลุ่มพิมพ์ตัวอักษร (Type Tool)  มีเครื่องมือใน

กลุ่มนี้ 4 เครื่องมือ หน้าที่การทำงานแตกต่างกันเล็กน้อย ทุกครั้งที่ใช้เครื่องมือในกลุ่มนี้ โปรแกรมจะ

สร้างเลเยอร์ขึ้นใหม่ทันที ซึ่งเป็นเลเยอร์สำหรับพิมพ์ข้อความ ข้อความที่พิมพ์ไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์ 

(Filter) ได้ จนกว่าคุณจะทำการปรับเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นรูปภาพ (Rasterize) 

  -  เครื่องมือพิมพ์ข้อความแนวนอน  (Horizontal Type Tool) ใช้สร้างข้อความ

แบบ Outline ในแนวนอน 

  -  เครื่องมือพิมพ์ข้อความแนวตั้ง  (Vertical Type Tool) ใช้สร้างข้อความแบบ 

Outline ในแนวตั้ง 

  -  เครื่องมือพิมพ์ข้อความแนวนอนแบบมาสค์  (Horizontal Type Mask Tool) 

ใช้สร้างข้อความแบบ Mask ในแนวนอน 

  -  เครื่องมือพิมพ์ข้อความแนวตั้งแบบมาสค์  (Vertical Type Mask Tool) ใช้

สร้างข้อความแบบ Mask ในแนวตั้ง 

  9.2 การพิมพ์ข้อความปกติ 

  การพิมพ์ข้อความทำได้โดยใช้เครื่องมือพิมพ์ข้อความแนวนอน  (Horizontal Type 

Tool) เพื่อพิมพ์ข้อความตามแนวนอน หรือเครื่องมือพิมพ์ข้อความแนวตั้ง  (Vertical Type 
Tool) สำหรับพิมพ์ข้อความตามแนวตั้ง โดยตัวอักษรที่พิมพ์ได้จะเป็นตัวอักษรแบบเวคเตอร์ (Vector 
Type) สามารถย่อและขยายได้โดยยังมีความคมชัดอยู่ การใช้งานเครื่องมือนี้สามารถใช้ประกอบกับ
ออปชั่นบาร์ (Option Bar) เพื่อเลือกรูปแบบตัวอักษร ปรับขนาดของตัวอักษร เป็นต้น หรืออาจปรับ
แต่งค่าตัวอักษรกับพาเนลคาแรคเตอร์ (Character Panel)  

   -  คลิกเลือกเครื่องมือพิมพ์ข้อความแนวนอน  (Horizontal Type Tool)  
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   -  คลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อให้เกิดเคอเซอร์กระพริบอยู่บนกระดานออกแบบ สามารถ
พิมพ์ข้อความได้อย่างอิสระ 
   -  คลิกเลือกเครื่องมือ จากนั้นแดรกเมาส์เพื่อให้เกิดกล่องข้อความ สามารถพิมพ์
ข้อความเป็นย่อหน้าได้ 
 การเรียกใช้พาเนลคาแรคเตอร์ (Character Panel) 

 พาเนลคาแรคเตอร์ (Character Panel) ใช้สำหรับควบคุมการพิมพ์ข้อความซึ่งประกอบไป

ด้วยรูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร การเว้นระยะระหว่างบรรทัด เป็นต้น การเรียกใช้ทำได้โดยคลิก

เมนู Window > Character 

 

ภาพที่ 3.29 พาเนลคาแรคเตอร์ (Character Panel) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ป) 

 1) รูปแบบอักษร (Font) ประกอบด้วยตัวอักษรในลักษณะต่างๆ 

 2) ลักษณะตัวอักษร (Type Style) คือกำหนดลักษณะตัวอักษรมีความเอียง ความ

หนาหรือลักษณะอื่นๆ 

 3) ขนาดตัวอักษร (Size) สามารถคลิกเลือกจากรายการตัวอักษรที่กำหนดไว้ไห้หรือ

พิมพ์ค่าตัวเลขได้มีหน่วยเป็น Points (pt) 

 4) ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Leading) สำหรับกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดให้

เหมาะสม 

 5) ปรับช่องไฟ (Kerning) ใช้ปรับช่องไฟระหว่างตัวอักษร 

 6) เว้นช่องไฟ (Tracking) เว้นช่องไฟเช่นเดียวกับ Kerning แต่เน้นในการเว้นช่องไฟ

เฉพาะ ตัวที่เลือกด้วยวิธีการแดรกเมาส์และจึงกำหนดค่า 

 7) กำหนดความสูงตัวอักษร (Vertically Scale) กำหนดความสูงของตัวอักษร โดย

พิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปได้เลยทันที 
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 8) กำหนดความกว้างระหว่างตัวอักษร (Horizontally Scale) กำหนดความกว้างของ

ตัวอักษร โดยพิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปได้เลยทันที 

 9) กำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร (Baseline) กำหนดระยะห่างของตัวอักษรเมื่อ

เทียบกับเส้นของตัวอักษรซึ่งสามารถพิมพ์ข้อความประเภทตัวยก หรือตัวห้อยได้อย่างถูกต้อง โดย

หากกำหนดค่ามากกว่า 0 จะเป็นการกำหนดให้เป็นตัวยก และค่าเท่ากับ 0 เป็นค่าปกติแต่ถ้ากำหนด

ค่าน้อยกว่า 0 จะเป็นการกำหนดให้ข้อความแสดงเป็นตัวห้อย 

 10) กำหนดสีของตัวอักษร (Color) เลือกสีที่นำมาใช้พิมพ์ข้อความ 

 11). กำหนดลักษณะของตัวอักษร เลือกลักษณะตัวพิมพ์อักษรภาษาอังกฤษให้เป็นตัว

พิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวยก ตัวห้อย ตัวขีดเส้นใต้ 

 12) เลือกภาษา (Language) กำหนดภาษาที่จะนำมาใช้พิมพ์ข้อความ 

 13) ตกแต่งขอบตัวอักษร (Anti - Alias) ตกแต่งขอบของอักษรให้เรียบเนียน ซึ่ง

ประกอบด้วยค่าย่อยดังนี้ 

 - None ไม่ทำการปรับแต่งตัวอักษร 

 - Sharp แสดงตัวอักษรให้ดูคมชัดมากที่สุด 

 - Crisp แสดงตัวอักษรให้ดูคมขึ้น 

 - Strong    แสดงตัวอักษรโดยเน้นให้เห็นถึงน้ำหนักของแต่ละตัวอักษร 

 - Smooth  แสดงตัวอักษรให้ดูเรียบคมชัด 

  9.3 การสร้างย่อหน้าข้อความ 
  สามารถจัดการตัวอักษรที่สร้างขึ้นแบบย่อหน้าให้เป็นระเบียบ น่าอ่านขึ้นโดยการใช้พาเนล
สำหรับจัดย่อหน้า (Paragraph Panel) สามารถเปิดใช้งานโดยคลิกเมนู Windows > Paragraph 

 
ภาพที่ 3.30 พาเนลสำหรับจัดย่อหน้า (Paragraph Panel) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ผ) 
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   1) จัดย่อหน้าข้อความ สามารถเลือกได้ 3 แบบ ได้แก่ 
    - Left Align Text จัดย่อหน้าแบบชิดด้านซ้ายของกล่องข้อความ 
    - Center Align Text จัดย่อหน้าแบบอยู่ตรงกลางของกล่องข้อความ 
    - Right Align Text จัดย่อหน้าแบบชิดด้านขวาของกล่องข้อความ 
   2) จัดย่อหน้าข้อความแบบกระจายข้อความ สามารถเลือกได้ 4 แบบ ได้แก่ 
    - Justify Last Left กระจายข้อความแบบชิดกล่องข้อความทั้ง 2 ด้าน ยกเว้น
บรรทัดสุดท้ายชิดซ้าย 
    - Justify Last Centered กระจายข้อความแบบชิดกล่องข้อความทั้ง 2 ด้าน 
ยกเว้นบรรทัดสุดท้ายจัดกึ่งกลาง 
    - Justify Last Right กระจายข้อความแบบชิดกล่องข้อความทั้ง 2 ด้าน ยกเว้น
บรรทัดสุดท้ายชิดขวา 
    - Justify All กระจายข้อความแบบชิดกล่องข้อความทั้ง 2 ด้านทุกบรรทัด 
   3) เพิ่มระยะกั้นหน้า 
   4) เพิ่มระยะกั้นหลัง 
   5) เพิ่มระยะย่อหน้า 
   6) เพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้าที่เลือกทำงานกับย่อหน้าล่าง 
   7) เพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้าที่เลือกทำงานกับย่อหน้าบน 
   8) แสดงสัญลักษณ์การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ 
  9.4 การปรับแต่งตัวอักษร 
  การออกแบบตกแต่งตัวอักษรให้มีลักษณะที่แปลกใหม่สวยงามสามารถทำได้โดยการใช้งาน 
Layer Style และการใช้งานฟิลเตอร์ (Filter) สร้างสรรค์ตัวอักษรให้น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งมีการใช้งาน
ในรูปแบบเหมือนกับเลเยอร์ของรูปภาพ 
  9.5 การสร้างข้อความแบบมาสค์  (Mask) 

 เครื่องมือการสร้างข้อความแบบมาสค์  Type Mask Tool ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อความที่

ต้องการตกแต่งหรือใส่เทคนิคพิเศษให้กับข้อความ ลักษณะข้อความที่ได้จะมีลักษณะเป็นแบบเส้น

กำหนดขอบเขตการใช้งาน (Selection) ไม่ใช่ข้อความธรรมดาแบบ Type Tool โดยข้อความที่พิมพ์

จะยังไม่ถูกจัดวางไว้ใน Layer Panel จนกว่าจะตกแต่งหรือกำหนดรายละเอียดบางประการให้กับ 

Mask Tool เสียก่อน เช่น การเติมสี หรือการสร้างข้อความแบบฉะลุภาพ 

 1) คลิกเลือกเครื่องมือประเภท Type Mask Tool ที่คุณต้องการพิมพ์ พร้อมทั้ง

กำหนดรายละเอียดภายในแถบออปชั่น เพื่อกำหนดลักษณะของตัวอักษร 

 2) ให้พิมพ์ข้อความลงไปบนกระดานออกแบบ ซึ่งขณะที่พิมพ์นี้จะเห็นข้อความที่พิมพ์

ลงไปตามปกติ และเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้คลิกเครื่องมือลูกศรเพื่อออกจากเครื่องมือ หลังจาก
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นั้นข้อความที่พิมพ์จะแสดงเป็นแบบการเลือกพื้นที่ เป็นเส้น Selection ทันที สามารถตกแต่ง

ข้อความที่ได้ด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่น การเทสี หรือเทสีแบบไล่โทนสี เป็นต้น 

  9.6 การแปลงตัวอักษรเป็นรูปทรงแบบเวกเตอร์ 
  การพิมพ์ตัวอักษรปกติสามารถแปลงเป็นรูปแบบเวคเตอร์ (Vector) ได้โดย 
   1) สร้างข้อความจากเครื่องมือพิมพ์ตัวอักษร  
   2) คลิกขวาเพื่อให้เกิดชุดคำสั่ง จากนั้นเลือกคำสั่ง Create Work Path หรือ Convert 
to Shape เพื่อปรับแต่งตัวอักษรให้มีรูปทรงตามต้องการ 
  9.7 การสร้างตัวอักษรตามเส้นพาธ 
  นอกจากการพิมพ์ตัวอักษรในแนวตั้งและแนวนอนปกติ ยังสามารถสร้างตัวอักษรให้ลื่นไหลไป
ตามทิศทางของเส้นพาธ (Path) ได้อีกด้วย  
   1) ใช้เครื่องมือปากกา (Pen tool) สร้างเส้นพาธตามที่ออกแบบ 
   2) ใช้เครื่องมือพิมพ์ข้อความแนวนอน (Horizontal Type Tool) วางบนเส้นพาธ จาก
นั้นคลิกเมาส์บนเส้น จะสามารถพิมพ์ข้อความไปบนเส้นพาธได้ 

สรุป 

 กระบวนการจัดการระบบสี (Color Management System หรือ CMS) เป็นการควบคุมสี

ให้ทุกอุปกรณ์สามารถแสดงสีได้ใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อคุณภาพของงานออกแบบ สีที่สามารถมอง

เห็นได้จะมีระดับความเข้มข้นต่างกัน สายตาของมนุษย์สามารถแยกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ สี (Hue), 

ความสด (Saturation) และความสว่าง (Brightness) ในการทำงานออกแบบนั้นการกำหนดโหมดสีให้

เหมาะสมกับงานนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โหมดสี (Color Mode) เป็นตัวควบคุมจำนวนสีที่

สามารถแสดงได้ในภาพ การเลือกใช้โหมดสีให้เหมาะสมกันลักษณะงานทำเป็นการลดโอกาสสีที่ผิด

เพี้ยนได้ ตัวอย่างโหมดสีที่ใช้ในงานออกแบบ ได้แก่ โหมดสี RGB โหมดสี CMYK โหมดสี Lab Color 

โหมดสี Grayscale โหมดสี Bitmap โหมดสี Duotone โหมดสี Indexed Color และโหมดสี 

Multichannel 

 การตกแต่งภาพนั้นจะมีความสมบูรณ์ขึ้น ปรับแต่งโทนความสว่างและสีสันต่างๆ โดยอาศัย

เทคนิคการระบายสีในรูปแบบต่างๆ เช่น การเทสี การไล่โทนสี การระบายหรือการลงลวดลายต่างๆ 

เครื่องมือที่ใช้ในการลงสี ได้แก่ เครื่องมือลงสีแบบไล่โทน (Gradient Tool) เครื่องมือเทสีและ

ลวดลาย (Paint Bucket Tool) เครื่องมือบรัช (Brush Tool) ซึ่งการใช้งานจะต้องมีการตั้งค่าต่างๆ 

จากออปชั่นบาร์ (Option Bar) และการปรับเปลี่ยนสีจากชุดคำสั่งฟิล (Fill) ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่

ต่างไป 

 องค์ประกอบสำคัญอีกหนึ่งองค์ประกอบในการออกแบบกราฟิกคือตัวอักษร การสร้างความ

เข้าใจในเรื่องของรูปแบบและการจัดวางตัวอักษรในลักษณะต่างๆ จะช่วยส่งเสริมผลงาน ส่งเสริมการ
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ออกแบบภาพทำให้งานมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ประเภทของตัวอักษรในโปรแกรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ แบบอักษร True แบบอักษร Type Open Type และแบบอักษร Raster Type การ

พิมพ์ข้อความทำได้โดยใช้เครื่องมือพิมพ์ข้อความแนวนอน (Horizontal Type Tool) และเครื่องมือ

พิมพ์ข้อความแนวตั้ง (Vertical Type Tool) โดยทำงานร่วมกับพาเนลคาแรคเตอร์ (Character 

Panel) และพาเนลสำหรับจัดย่อหน้า (Paragraph Panel) 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. เหตุใดในการทำงานออกแบบจะต้องทำการเลือกโหมดสีให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 

 2. บอกลักษณะเด่นหรือความแตกต่างของ โหมดสี RGB และโหมดสี CMYK 

 3. ชุดคำสั่ง Adjustments มีประโยชน์อย่างไรกับการตกแต่งภาพ 

 4. คำสั่งใดที่มีการทำงานเหมือนกับการทำงานของฟิลเตอร์สำหรับกล้องถ่ายภาพ 

 5. การเทสีภาพด้วยเครื่องมือ Gradient Tool สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้กี่รูปแบบ อะไร

บ้าง 

 6. จงอธิบายความแตกต่างของการเทสีด้วยเครื่องมือในเทสีและลวดลาย (Paint Bucket 

Tool) และคำสั่งฟิล (Fill) 

 7. ประเภทของตัวอักษรในโปรแกรมสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 

 8. เมื่อต้องการแก้ไขตัวอักษรปกติให้เป็นตัวยกจะต้องตั้งค่าที่พาเนลอะไร 

 9. การจัดย่อหน้าแบบกระจายมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง 

 10. การสร้างข้อความแบบมาสค์  (Mask) มีประโยชน์ในการออกแบบอย่างไร 
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บทปฏิบัติการเรื่อง การจัดการสีและตัวอักษร 

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อฝึกปรับเปลี่ยนหรือระบายสีในภาพโดยใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการลงสี 

 2. เพื่อฝึกจัดวางตัวอักษรโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตัวอักษร 

อุปกรณ์ 

 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟิก 

แบบฝึกปฏิบัติ  

 ให้ผู้เรียนระบายสีและจัดวางตัวอักษรโดยใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) 

ข้อเสนอแนะ 

 1. เปิดภาพลายเส้นขึ้นมาในโปรแกรมโฟโต้ชอป (สามารถเปิดมาปรับแต่งได้มากกว่า 1 ภาพ) 

 

ภาพที่ 3.31 ลายเส้นการ์ตูนเทพเจ้าและสัตว์ 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฆ) 

 

ภาพที่ 3.32 ลายเส้นการ์ตูนกามเทพ 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ง) 
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 2. ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่งสีระบายสีภาพใหม่ 

         

ภาพที่ 3.33 ลายเส้นการ์ตูนเทพเจ้าและสัตว์ที่ลงสีแล้ว 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559จ) 

      

ภาพที่ 3.34 ลายเส้นการ์ตูนกามเทพที่ลงสีแล้ว 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฉ) 
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 3.  เปิดภาพพื้นหลังเพื่อจัดวางตามหลักการออกแบบ และจัดวางข้อความเพื่อจัดทำเป็นปก

หนังสือ 

 

ภาพที่ 3.35 หน้าปกหนังสือที่ตกแต่งด้วยภาพการ์ตูน 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ช)  

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคในการปรับเปลี่ยนหรือระบายสีในภาพโดยใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการลงสี 

และสามารถจัดวางตัวอักษรโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตัวอักษร 
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เอกสารอ้างอิง  

หนังสือและบทความในหนังสือ 

เกียรติพงษ์  บุญจิตร. (2559). Photoshop Creative Retouch. นนทบุรี : ไอดีซีฯ. 

________. (2557). Professional Guide Photoshop CC. นนทบุรี : ไอดีซีฯ. 

ปิยะ นากสงค์ และมณีนุช สมานหมู่. (2559). ตกแต่งภาพกราฟิก Photoshop CS6+CC ฉบับ

สมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย. 

เอกสารอื่นๆ  
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สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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