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บทที่ 5 

การเขียนภาพเวคเตอร์ 

1. โปรแกรมสำหรับการเขียนภาพ 

 โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนภาพปัจจุบันที่นิยมใช้งานในวงการการออกแบบกราฟิกคือ

โปรแกรม อิลัสเตเตอร์ (Illustrator) ที่มีความสามารถในการเขียนภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ (Vector) 

ด้วยความสามารถที่มีศักยภาพมากได้ถูกนำมาใช้งานหลากหลายด้าน เช่น การออกแบบภาพประกอบ 

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากคุณสมบัติของผลงานที่ได้จะมีความคมชัด

สูง สามารถถ่ายทอดรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.1 คุณลักษณะของโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) 

 โปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนภาพ โดยจะสร้างภาพที่มี

ลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่าภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ (Vector Graphic) จัดเป็นโปรแกรม

ระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากลสามารถทำงานออกแบบต่างๆ ได้

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพ

เพือ่ใชเ้ปน็ภาพประกอบในการทำงานอืน่ๆ เชน่ การต์นู ภาพประกอบหนงัสอื เปน็ตน้ (วสนัต ์พึง่พนูผล, 

2558, น. 3-4) 

 1.2 ส่วนประกอบของพื้นที่การทำงาน 

  การศึกษาส่วนประกอบต่างๆ และความสามารถของชุดเครื่องมือในโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ 

(Illustrator) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การทำงานกราฟิกได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพได้ 

 

ภาพที่ 5.1 พื้นที่การทำงานในโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) 
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ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 

   1) เมนูบาร์ (Menu Bar) หรือแถบคำสั่ง เป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยชุดคำสั่งที่ใช้
จัดการกับไฟล์ภาพ โดยมีชุดคำสั่งดังต่อไปนี้ 
  -  เมนู File เป็นชุดคำสั่งที่จัดการเกี่ยวกับไฟล์ทั้งหมด ได้แก่ การเปิด การปิด
ไฟล์ การบันทึกไฟล์ การนำภาพเข้ามาใช้ (Place) การออกจากโปรแกรม (Exit) เป็นต้น 
  -  เมนู Edit เป็นชุดคำสั่งที่จัดการการแก้ไข ได้แก่ การย้อนกลับ (Undo) การตัด 
(Cut) การคัดลอก (Copy) การวาง (Paste) รวมทั้งการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ที่มีผลต่อการปรับแต่ง
ภาพด้วย เช่น การสร้างรูปแบบ (Define Pattern) การกำหนดค่าสี (Color Setting) เป็นต้น 
  -  เมนู Type เป็นชุดคำสั่งที่ใช้จัดการตัวหนังสือ  
  -  เมนู Select เเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการเลือกวัตถุ สามารถเลือกด้วยคุณสมบัติได้ 
เช่น เลือกวัตถุที่มี Fill และ Stroke แบบเดียวกัน วัตถุที่อยู่บน Layer เดียวกัน เป็นต้น 
  -  เมนู Filter เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สร้างลักษณะพิเศษต่อภาพ 
  -  เมนู Effect เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สร้างเทคนิคพิเศษให้กับภาพคล้าย Filter แต่จะ
ไม่มีผลกับรูปร่างของ Path 
  -  เมนู View เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับมุมมอการทำงาน 
  -  เมนู Window เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับการเปิด-ปิดหน้าต่างเครื่องมือต่างๆ 
  -  เมนู Help เป็นชุดคำสั่งที่รวบรวมวิธีการใช้งานและคำแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้
ใช้โปรแกรม 
  2) กล่องเครื่องมือ (Tool Box) สามารถดึงเครื่องมือย่อยออกมาเป็น หน้าต่างข้าง
นอกได้ โดยการคลิกเครื่องมือย่อยนั้นค้างไว้ แล้วเอาเมาส์มาปล่อยตรงจุดสามเหลี่ยมขวามือ 

  

ภาพที่ 5.2 กล่องเครื่องมือ (Tool Box) ของโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) 
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ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 

   เครื่องมือกลุ่มเลือกการทำงานกับวัตถุต่างๆ (Selection Tool) ประกอบไปด้วย 

 1)   เครื่องมือลูกศรดำ (Selection Tool) แก้ไขวัตถุ เคลื่อนย้ายวัตถุ ลบ

ทิ้งวัตถุ ย่อขยายวัตถุ จับหมุนวัตถุ 

 2)   เครื่องมือลูกศรขาว (Direct Selection Tool) แก้ไขโครงสร้างวัตถุ 

 3)   เครื่องมือลูกศรขาวบวก (Group Selection Tool) เลือกทำงานกับ

วัตถุที่เลือกไว้ 

 4)  เครื่องมือไม้เท้าวิเศษ (Magic Wand) ใช้เลือกวัตถุที่เป็นสีเดียวกันทุก

วัตถุในงาน 

 5)  เครื่องมือเชือก (Lasso Tool) ใช้เลือกเฉพาะจุด Anchor ตามเลือก

และสามารถใช้ลูกศรขาวลากครอบได้  

   เครื่องมือกลุ่มสร้างวัตถุต่างๆ (Create tool) เครื่องมือกลุ่มนี้ว่าด้วยการสร้าง 

objects ไม่ว่าจะเป็นเส้น รูปทรงต่างๆ และตัวหนังสือประกอบไปด้วย 

 1)  เครื่องมือปากกา (Pen Tool) ใช้ในการเขียนลายเส้นพาธ (Path) โดย

การใช้แขนของจุดแองเคอร์ (Anchor) มีผลทำให้วัตถุมีจุดแองเคอร์น้อย หรือมาก และมีเครื่องมือ

ย่อยในการปรับแต่งเส้นพาธ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจุด ลบจุด หักแขนของแกนเส้นสัมผัส 

 2)  เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษร (Type Tool) ใช้สำหรับพิมพ์อักษรและ

ข้อความต่างๆ มีเครื่องมือย่อยสำหรับใช้พิมพ์ตัวอักษรให้อยู่ในกรอบบ้าง และทำตัวอักษรวิ่งตามเส้น

พาธ (Path) 

 3)  เครื่องมือสร้างเส้น (Line Segment Tool) ใช้สำหรับสร้างเส้นตรง 

และมีเครื่องมือย่อยใช้สำหรับสร้างเส้นโค้ง เส้นขดก้นหอย สร้างเส้นกริดแบบเหลี่ยม และสร้างเส้น

กริดแบบวงกลม 

 4)  เครื่องมือสร้างรูปร่างเรขาคณิต (Basic Shape Tool) มีเครื่องมือใน

การวาดรูปทรงพื้นฐาน รูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลียมมุมโค้ง รูปวงรี รูปหลายเหลี่ยม รูปดาว และเครื่องมือ

สร้างแสงสะท้อน 

 5)  เครื่องมือพู่กัน (Paintbrush Tool) เครื่องมือที่ใช้ในการระบายสี                                                                                      

โดยการลากเมาส์ลากอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนค่าของหัวแปรงให้เหมาะสมได ้

 6)  เครื่องมือดินสอ (Pencil Tool) เป็นเครื่องมือสร้างเส้นพาธ (Path) 

แบบอิสระ และมีเครื่องมือย่อยในการปรับแต่งเส้นให้สวยงามมากขึ้น 
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เครื่องมือกลุ่มปรับแต่งรูปทรงของวัตถุ (Transform Tool) เครื่องมือกลุ่มนี้ใช้ใน

การปรับแต่งรูปทรงของวัตถุ อาทิ การหมุน การเอียง การบิด การกลับด้าน การย่อขยาย ประกอบไป

ด้วย 

 1)  เครื่องมือหมุนวัตถุ (Rotate Tool) ใช้ในการหมุนวัตถุ 

 2)  เครื่องมือกลับด้านวัตถุ (Reflect Tool) ใช้ในการกลับด้านของวัตถุ 

 3)  เครื่องมือย่อขยายวัตถุ (Scale Tool) ใช้ในการย่อขยายวัตถุ 

 4)   เครื่องมือเอียงวัตถุ (Shear Tool) ใช้เอียงวัตถุ 

 5)  เครื่องมือปรับเส้นพาธ (Reshape Tool) ใช้เพิ่มจุด และดึงยืดวัตถุ 

 6)  เครื่องมือปรับรูปร่าง (The Warp Tool) ใช้โน้มวัตถุให้บิดเบี้ยว 

 7)  เครื่องมือบิดวัตถุ (Twirl Tool) ทาให้วัตถุบิดตามจุดที่กำหนด 

 8)  เครื่องมือดันเส้นด้านใน (Pucker Tool) ดึงดูดจุดให้เข้าสู่จุดศูนย์กลาง 

 9)  เครื่องมือดันเส้นด้านนอก (Bloat Tool) ทำให้วัตถุแบออกด้านนอก 

 10)  เครื่องมือสร้างรอยหยัก (Scallop Tool) ดึงวัตถุให้เข้าศูนย์กลาง

พร้อมกับสร้างรอยหยัก 

 11)  เครื่องมือสร้างรอยหยัก (Crystallize Tool) ขยายวัตถุออกจาก

ศูนย์กลางพร้อมกับสร้างรอยหยัก 

 12)  เครื่องมือสร้างคลื่น (Wrinkle Tool) สร้างคลื่นให้วัตถุ 

 13)  เครื่องมือย่อขยายแบบอิสระ (Free transform Tool) ใช้ในการย่อ 

ขยาย หมุน เอียงวัตถุโดยอิสระ 

  เครื่องมือกลุ่มสร้างสัญลักษณ์ (Special tool) เป็นเครื่องมือใหม่ที่จัดการเกี่ยวกับ 

การสร้างสัญลักษณ์ (Symbol) และกราฟ (Graph) 

 1)  เครื่องมือสร้างสัญลักษณ์ (Symbol Tool) ใช้จัดการเกี่ยวกับ

สัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งมีเครื่องมือย่อยในการปรับแต่งสัญลักษณ์  

 2)  เครื่องมือสร้างกราฟ (Graph Tool) ใช้สร้างกราฟ (Graph) ในรูป

แบบต่างๆ ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ 

  เครื่องมือกลุ่มจัดการสี (Paint Color Tool) เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ใช้จัดการเรื่อง

ของสี ประกอบไปด้วย 

 1)  เครื่องมือสร้างน้ำหนักสี (Mesh Tool) เป็นเครื่องมือสีที่ควบคุมจาก

การใช้เส้นพาธ โดยการสร้างจุดภายในวัตถุ และมีแกนในการควบคุมการสร้างสี 
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 2)  เครื่องมือไล่โทนสี (Gradient Tool) เครื่องมือไล่โทนสี ซึ่งมีการไล่

ระดับอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือแบบแนวเส้น (Linear) และแบบรัศมี (Radial) ใช้การลากจากจุดเริ่มต้น 

และสิ้นสุดที่จุดปล่อยเมาส์ ในการควบคุมการไล่ระดับของสี 

 3)  เครื่องมือดูดสี (Eyedropper Tool) หลอดดูดสีเพื่อใช้คัดลอกสีของ

วัตถุ 

 4)  เครื่องมือวัดขนาด (Measure Tool) ใช้สำหรับวัดขนาดวัตถุ 

 5)  เครื่องมือไล่ระดับรูปร่างและสี  (Blend Tool) เครื่องมือไล่ระดับการ 

  เครื่องมือกลุ่มมุมมองการทำงาน (View tool) กลุ่มเครื่องมือกลุ่มนี้จะเน้นที่มุม

มองเป็นหลัก ประกอบไปด้วย 

 1)  เครื่องมือตัดภาพ  (Slice Tool) ใช้เกี่ยวกับการตัดแบ่งภาพออกเป็น

ส่วนๆ เพื่อใช้กับงานเว็บไซต์ 

 2)  เครื่องมือกรรไกร  (Scissors Tool) ใช้คลิกบริเวณเส้นของวัตถุเพื่อ

กำหนดจุดตัด 2 จุดเพื่อแยกวัตถุออกจากกัน 

 3)  เครื่องมือกรรไกร  (Knife Tool) ใช้เมาส์ลากผ่านวัตถุเพื่อแยกวัตถุ

ออกจากกันเป็น 2 ส่วน โดยจะทำการปิดวัตถุให้โดยอัตโนมัติ 

 4)  เครื่องมือกรรไกร  (Hand Tool) ใช้เลื่อนดูบริเวณพื้นที่การทำงาน 

 5)  เครื่องมือกรรไกร  (Page Tool) ใช้กำหนดพื้นที่การทำงาน 

 6)  เครื่องมือย่อขยาย  (Zoom Tool) ใช้ย่อและขยายพื้นที่การทางาน 

 1.3 การทำงานเบื้องต้น 

 1.3.1 การสร้างกระดานออกแบบใหม่ 

    พื้นที่กระดานออกแบบ เพื่อใช้สำหรับการออกแบบงานของโปรแกรมอิลัสเตเตอร์  

(Illustrator) สามารถใช้ได้ทั้งที่เป็นรูปภาพและข้อความ โดยอาร์ตบอร์ดนี้สามารถกำหนดให้มีขนาด

พืน้ทีใ่ชง้านไดต้ามความตอ้งการ นอกจากนัน้ยงัใชร้ว่มกบัโปรแกรมโฟโตช้อป (Photoshop) ไดอ้กีดว้ย 

 1) คลิกเมนูคำสั่ง File > New หรือกด Command + N จะปรากฏหน้าต่างของ 

New Document 
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ภาพที่ 5.3 หน้าต่างคำสั่งสร้างกระดานออกแบบใหม่ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 

 2) ให้กำหนดชื่อไฟล์ในช่อง Name 

 3) กำหนดขนาดของกระดานออกแบบในช่องความกว้าง (Width) และช่องความ

สูง (Height) 

 4) กำหนดหน่วยวัดในช่อง Units และค่าอื่นๆ 

 5) คลิกปุ่ม OK 

 1.3.2 การเปิดไฟล์งาน 

 โดยปกติแล้วเมื่อคลิกคำสั่งสำหรับการเปิดอ่านไฟล์ โปรแกรมจะเรียกเปิดไฟล์

นามสกุล .ai ซึ่งเป็นไฟล์หลักของโปรแกรมขึ้นมา แต่อย่างไรก็ยังสามารถเรียกเปิดไฟล์อื่นๆ ที่

โปรแกรมสามารถทำงานร่วมกันได้ขึ้นมาใช้งานได้โดย 

 1) คลิกเมนูคำสั่ง File > Open หรือกด Command + O จะปรากฏหน้าต่าง

ของ New Document 

 

ภาพที่ 5.4 หน้าต่างคำสั่งเปิดไฟล์งาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฆ) 
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 2) คลิกเลือกแหล่งเก็บไฟล์ 

 3) คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการเปิดขึ้นมาใช้งาน 

 4) คลิกปุ่ม Open เพื่อทำการเปิดไฟล์ 

 1.3.3 การกำหนดขนาดพื้นที่กระดานออกแบบ 

 การปรับเปลี่ยนขนาดกระดานออกแบบ สามารถกำหนดหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

ประเภทของชิ้นงานที่ต้องการออกแบบ โดยวิธีการปรับเปลี่ยนขนาดกระดานออกแบบ ทำได้ดังนี้ 

 1) คลิกเมนูคำสั่ง File > Document Setup เพื่อกำหนดขนาดของกระดาน

ออกแบบตามต้องการ 

 

ภาพที่ 5.5 หน้าต่างคำสั่งการกำหนดขนาดพื้นที่กระดานออกแบบ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ง) 

 2) กำหนดขนาด หน่วยวัด และแนวการวางกระดานออกแบบใหม่ 

 3) เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK 

 1.3.4 การนำเข้าภาพบิตแมทมาใช้งาน 

 การนำเข้าภาพบิตแมทมาใช้งานคือการเรียกใช้ไฟล์ภาพประเภทไฟล์สกุล .jpg .psd  

ไฟล์ภาพที่ผ่านการตกแต่งภาพเข้ามาใช้งานร่วมกันในโปรแกรม สามารถทำได้โดย 
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 1) คลิกเมนูคำสั่ง File > Place จะปรากฏหน้าต่างของคำสั่ง Place 

 

ภาพที่ 5.6 หน้าต่างของคำสั่ง Place 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559จ) 

 2) คลิกเลือกแหล่งเก็บไฟล์ 

 3) คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการเปิดขึ้นมาใช้งานและคลิกปุ่ม Place เพื่อนำภาพเข้ามา

ในกระดานออกแบบ 

 1.3.5 การย่อขยายมุมมองการทำงาน 

 สามารถเลือกใช้เครื่องมือย่อขยายมุมมองการทำงาน (Zoom Tool) เพื่อย่อหรือ

ขยายมุมมองวัตถุที่อยู่บนกระดานออกแบบได้อย่างอิสระ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

 1) คลิกเครื่องมือ Zoom 

 2) ให้คลิกเมาส์ หรือลากเมาส์ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการขยาย หากต้องการย่อให้

กดแป้น Alt ค้างไว้แล้วลากเมาส์คลุมพื้นที่ 

 และสามารถเลื่อนการแสดงภาพที่อยู่บนกระดานออกแบบโดยคลิกเลือกเครื่องมือ 

Hand Tool แล้วแดรกเมาส์ไปมาดังวิธีการต่อไปนี้ 

 1) คลิกเครื่องมือ Hand 

 2) แดรกเมาส์ เพื่อเลื่อนตำแหน่งของภาพ 

 1.3.6 การใช้งานเส้นบอกแนว 

 เส้นบอกแนวมี 3 รูปแบบ คือ  

 1)  เส้นไม้บรรทัด (Ruler) สามารถเปิดใช้งานโดยคลิกเมนู View > Ruler หรือกด

แป้น Command + R 
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 2) เส้นไกด์ (Guide) สามารถนำมาใช้งานโดยลากเมาส์จากไม้บรรทัดออกมาสู่

กระดานออกแบบทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

 3)  เส้นตารางกริด (Grid)  สามารถเปิดใช้งานโดยคลิกเมนู View > Show Grid 

เพือ่แสดงตารางกรดิ และสามารถปรบัแตง่เสน้กรดิโดยคลกิเมน ูEdit > Preferences > Guides & Grid  

 1.3.7 การยกเลิกคำสั่ง 

 การยกเลิกคำสั่งในโปรแกรม Illustrator สามารถทำได้โดยคลิกเลือกเมนู Edit > 

Undo หรือกดแป้น Command + Z และสามารถย้อนกลับการยกเลิกคำสั่งได้โดย คลิกเลือกเมนู 

Edit > Redo หรือกดแป้น Command + Shift + Z 

 1.3.8 การบันทึกไฟล์ 

 เมื่อออกแบบผลงานกราฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถบันทึกไฟล์เหล่านั้นให้อยู่ใน

รูปแบบที่โปรแกรมสามารถเรียกใช้งานได้คือไฟล์สกุล .ai ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

 1) คลกิเมนคูำสัง่ File > Save As เพือ่ทำการบนัทกึไฟล ์จะปรากฏหนา้ตา่ง Save As 

 

ภาพที่ 5.7 หน้าต่างของคำสั่งการบันทึกไฟล์ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฉ) 

 2) เลือกแหล่งเก็บไฟล์ โดยเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ใช้จัดเก็บไฟล์ 

 3) ตั้งชื่อไฟล์ที่จะทำการจัดเก็บในช่อง Save As 

 4) คลิกเลือกประเภทไฟล์ที่จะจัดเก็บซึ่งค่าปกติจะเป็น .ai 

 5) คลิกปุ่ม Save 
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2. การวาดภาพด้วยเครื่องมือพื้นฐาน 

 การวาดภาพของโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) มีความแตกต่างจากโปรแกรมโฟโต้ชอป 

(Photoshop) เนื่องจากการวาดภาพเกิดจากเส้นพาธ (Path) ภาพกราฟิกที่ได้จะเป็นภาพแบบ

เวคเตอร ์(Vector) มลีกัษณะเดน่ของภาพคอืยอ่หรอืขยายภาพใหใ้หญข่ึน้ภาพนัน้กจ็ะไมแ่ตก ซึง่แตกตา่ง

กับภาพแบบบิทแมพซึ่งขยายใหญ่ภาพจะแตก  

 2.1 การวาดภาพด้วยกลุ่มเครื่องมือวาดเส้น (Line Tool) 

 เครื่องมือสร้างเส้น (Line Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดเส้นพาธในแบบต่างๆ ซึ่ง

เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้บ่อยครั้งมากที่สุดคือ เครื่องมือสร้างเส้นตรง (Line Segment Tool) 

 2.1.1 เครื่องมือสร้างเส้นตรง (Line Segment) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวาดเส้น

ตรง มีวิธีการใช้งานดังนี ้

  1) คลิกเครื่องมือสร้างเส้นตรง (Line Segment) 

  2) คลิกลากเส้นลงบนกระดานออกแบบ โดยสามารถกดแป้นควบคู่การทำงานได้

ดังนี้ 

   -  แป้น Shift ค้างไว้ขณะวาดเพื่อดึงเส้นตรงให้ทำมุม 45 องศา 

   -  แปน้ Alt คา้งไวข้ณะวาดจะยดึจดุทีค่ลกิเปน็จดุกึง่กลางเสน้ และแดรกเมาส์

เส้นยาวออกไปทั้งสองด้าน 

  3) วาดเสน้ดว้ยการกำหนดคา่ผา่น Line Segment Tool Option ดว้ยการคลกิเมาส์

ที่กระดานออกแบบ 1 ครั้ง จะปรากฏค่าต่างๆ ดังนี้ 

   - Length  กำหนดความยาวของเส้น 

   - Angle   กำหนดความเอียงให้กับเส้น 

   - Fill Line  ใส่สีเส้น 

  4)  จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

 2.1.2 เครื่องมือวาดเส้นโค้ง (Arc) เป็นเครื่องมือที่ใช้วาดเส้นในลักษณะโค้ง มีวิธีการใช้

งานดังนี้ 

  1)  คลิกเครื่องมือวาดเส้นโค้ง (Arc) 

  2)  คลิกลากตรงตำแหน่งบนกระดานออกแบบ 

  3)  วาดเสน้โคง้ดว้ยการกำหนดคา่ผา่น Arc Segment Tool Option ดว้ยการ   

คลกิเมาส์ที่กระดานออกแบบ 1 ครั้ง จะปรากฏค่าต่างๆ ดังนี้ 

   - Length X-Axis  กำหนดความยาวของเส้นในแนวนอน 

   - Length Y-Axis  กำหนดความยาวของเส้นในแนวตั้ง 

   - Type  กำหนดชนิดของเส้นให้เป็นแบบปิดหรือเปิด 
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   - Base Along  เลือกแกนที่จะให้เป็นด้านโค้ง 

   - Slop   กำหนดความโค้งของเส้น 

   - Fill Arc  กำหนดสีให้กับเส้นโค้ง 

  4) จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

 2.1.3 เครื่องมือวาดเส้นก้นหอย (Sprial) ใช้วาดเส้นก้นหอย ซึ่งสามารถปรับดัดให้มี

ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปได้ มีวิธีการใช้งานดังนี้ 

  1)  คลิกเครื่องมือ Spiral 

  2)  คลกิลากตรงตำแหนง่บนกระดานออกแบบ โดยสามารถกดแปน้ควบคูก่ารทำงาน

ได้ดังนี้ 

   - ลูกศรขึ้นหรือลงค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการเพิ่มหรือลดเส้นโค้ง 

   - Space Bar ค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง 

  3)  วาดเส้นก้นหอยด้วยการกำหนดค่าผ่าน Arc Segment Tool Option ด้วย

การคลิกเมาส์ที่กระดานออกแบบ 1 ครั้งจะปรากฏค่าต่างๆ ดังนี้ 

   - Radius  กำหนดความยาวของรัศมี 

   - Decay  กำหนดระยะห่างระหว่างวงก้นหอย 

   - Segments กำหนดจำนวนวงโค้งในก้นหอย 

   - Style  กำหนดลักษณะการวนของรูปก้นหอย 

  4) จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

 2.1.4 เครื่องมือวาดเส้นตารางกริด (Grid) ใช้วาดตารางกริดลงบนกระดานออกแบบ 

ซึ่งทำได้ง่ายและรวดเร็ว มีวิธีการใช้งานดังนี้ 

  1)  คลิกเครื่องมือ Grid 

  2)  คลกิลากตรงตำแหนง่บนกระดานออกแบบ โดยสามารถกดแปน้ควบคูก่ารทำงาน

ได้ดังนี้ 

   - ลูกศรขึ้นหรือลงค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการเพิ่มหรือลดเส้นในแนวนอน 

   - ลูกศรซ้ายหรือขวาค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการเพิ่มหรือลดเส้นในแนวนอน 

   - กดแป้น V หรือ F เปลี่ยนสัดส่วนความกว้างของแต่ละคอลัมน์ 

   - กดแป้น X หรือ C เปลี่ยนสัดส่วนความสูงของแต่ละแถว 

  3) วาดเส้นตารางด้วยการกำหนดค่าผ่าน Rectangular Grid Tool Option ด้วย

การคลิกเมาส์ที่กระดานออกแบบ 1 ครั้งจะปรากฏค่าต่างๆ ดังนี้ 

   - Default Size กำหนดความกว้าง (Width) และความสูง (Height) ของ

ตาราง 
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   - Horizontal Dividers กำหนดจำนวนเส้นในแนวนอน (Number) และ

กำหนดสัดส่วนระยะห่างระหว่างเส้นในแนวนอน (Skew) 

   - Vertical Dividers กำหนดจำนวนเส้นในแนวตั้ง (Number) และกำหนด

สัดส่วนระยะห่างระหว่างเส้นในแนวตั้ง (Skew) 

   - Use Outside Rectangle As Frame กำหนดให้เส้นกรอบของตาราง

ด้านนอกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์ โดยสังเกตได้จากมุมของกรอบตาราง 

   - Fill Grid กำหนดสีพื้นให้กับตาราง 

  4) จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

 2.1.5 เครื่องมือวาดเส้นตารางวงกลม (Polar Grid) เป็นเครื่องมือสร้างตารางแบบ

วงกลม มีวิธีการใช้งานดังนี ้

  1)  คลิกเครื่องมือ Polar Grid 

  2)  คลกิลากตรงตำแหนง่บนกระดานออกแบบ โดยสามารถกดแปน้ควบคูก่ารทำงาน

ได้ดังนี้ 

   - ลูกศรขึ้นหรือลง ค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนเส้นรอบวง 

   - ลูกศรซ้าย หรือ ขวา ค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการเพิ่มหรือลดเส้นรัศมี 

   - กดแป้น V หรือ F เปลี่ยนสัดส่วนระยะห่างระหว่างเส้นรัศมีแต่ละเส้น 

   - กดแป้น X หรือ C เปลี่ยนสัดส่วนระยะห่างระหว่างเส้นรอบวงแต่ละเส้น 

  3) วาดเส้นตารางวงกลมด้วยการกำหนดค่าผ่าน Polar Grid Tool Option ด้วย

การคลิกเมาส์ที่กระดานออกแบบ 1 ครั้งจะปรากฏค่าต่างๆ ดังนี้ 

   - Default Size กำหนดความกว้าง (Width) และความสูง (Height) ของ

ตารางวงกลม 

   - Concentric Dividers กำหนดจำนวนเส้นวงกลมในตาราง (Number) 

และกำหนดสัดส่วนระยะห่างระหว่างเส้นวงกลมแต่ละวงให้ไม่เท่ากัน (Skew) 

   - Radial Dividers กำหนดจำนวนเส้นรัศมี (Number) และกำหนดสัดส่วน

ระยะห่างระหว่างรัศมีให้ไม่เท่ากัน (Skew) 

   - Create Compound Path From Ellipses กำหนดรูปแบบของวงกลมที่

วางที่ซ้อนกันอยู่หลายๆ วงซึ่งจะมีจุดศูนย์กลางอยู่จุดเดียวโดยให้กลายเป็นเส้นพาทแบบ 

Compound Path และจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

   - Fill Grid กำหนดสีพื้นให้กับตารางวงกลม 

  4) จากนั้นคลิกปุ่ม OK 
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 2.2 การวาดภาพด้วยกลุ่มเครื่องมือดินสอ (Pencil) 

  เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวาดเส้นที่มีรูปแบบเหมือนการเขียนด้วยดินสอโดยการลาก

เมาส์ไปบนกระดานออกแบบ มีวิธีการทำงานดังนี้ 

   1) คลิกเครื่องมือดินสอ (Pencil) 

   2) ลากเมาส์ไปบนกระดานออกแบบเพื่อวาดเป็นรูปร่างที่ต้องการ 

   3) ปรับค่าออปชั่นของ Pencil Tool Options ดังนี้ 

    - Fidelity  กำหนดความเที่ยงตรงของเส้นที่ได้ 

    - Smoothness  กำหนดความเรียบของเส้น 

    - Keep selected เมื่อวาดเสร็จแล้วให้เก็บค่า Path ไว้ 

    - Edit selected paths วาดเส้นใหม่แทนที่เส้นเดิม 

    - Within   กำหนดระยะห่างของเส้นเดิมกับเส้นใหม่ 

   4) จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

  2.2.1 เครื่องมือปรับเส้นให้เรียบ  (Smooth) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่งเส้น

เกิดความเรียบโดยลบรอยหยักที่อยู่ในตำแหน่งมุมต่างๆ ของเส้น ทำได้ด้วยแดรกเมาส์ในบริเวณ

ตำแหน่งที่ต้องการจะทำให้เส้นดูเรียบขึ้น 

   1) คลิกเครื่องมือปรับเส้นให้เรียบ (Smooth) 

   2) ลากเมาส์บนเส้น จุดที่ต้องการปรับให้เรียบ 

  2.2.2 กำหนดขนาดและรูปแบบเส้น (Stroke Panel) ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนด

ขนาดและรูปแบบของเส้น โดยใช้ในการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้ 

   1) คลิกเมาส์เลือกเส้นพาธ (Path) ที่ต้องการปรับแต่ง 

   2) กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้ 

    - Weight  กำหนดความหนาของเส้น 

    - Cap  กำหนดรูปแบบปลายเส้น 

    - Miter Limit กำหนดความแหลมของมุมตัด 

    - Join  กำหนดรูปแบบของมุม 

    - Dashed Line  กำหนดให้เส้นเป็นเสนประ ซึ่งกำหนดรูปแบบได้ที่ 

    - Dash  ความยาวของเส้นประ 

    - Gap  ระยะห่างระหว่างเส้นประ 

  2.3 การวาดภาพด้วยกลุ่มเครื่องมือวาดรูปร่างเรขาคณิต (Shape Tool) 

  เครื่องมือวาดรูปร่างเรขาคณิต (Shape Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดรูปทรงทาง

เรขาคณิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีเครื่องมือย่อยดังนี้ 
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  2.3.1 เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยม (Rectangle) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดรูปทรง

สี่เหลี่ยมทั้งที่เป็นแบบจตุรัสและผืนผ้า มีวิธีการใช้งานดังนี้ 

   1) คลิกเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยม (Rectangle) 

   2) คลกิลากตรงตำแหนง่บนกระดานออกแบบ โดยสามารถกดแปน้ควบคูก่ารทำงาน

ได้ดังนี้ 

     - กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการวาดสี่เหลี่ยมจตุรัส 

     - กดแป้น Alt ค้างไว้ขณะวาดจะยึดจุดเริ่มต้นคลิกปุ่มกึ่งกลางภาพ 

   3) วาดเส้นสี่เหลี่ยมด้วยการกำหนดค่าผ่าน Rectangular Tool Option ด้วย  

การคลิกเมาส์ที่กระดานออกแบบ 1 ครั้ง จะปรากฏค่าต่างๆ ดังนี้ 

     - Width กำหนดความกว้างของรูปสี่เหลี่ยม 

     - Height กำหนดสูงของรูปสี่เหลี่ยม 

   4) จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

  2.3.2 เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมมุมมน (Rounded Rectangle) เป็นเครื่องมือที่วาดรูป

สี่เหลี่ยมมุมมน มีวิธีการใช้งานดังนี ้

   1)  คลิกเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมมุมมน (Rounded Rectangle) 

   2) คลิกลากตรงตำแหน่งบนกระดานออกแบบ โดยสามารถกดแป้นควบคู่       

การทำงานได้ดังนี้ 

    - กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการวาดสี่เหลี่ยมมุมมนด้านเท่า 

    - กดแป้น Alt ค้างไว้ขณะวาดจะยึดจุดเริ่มต้นคลิกปุ่มกึ่งกลางภาพ 

    - กดแปน้ลกูศรขึน้หรอืลง คา้งไวข้ณะวาดจะเปน็การเพิม่หรอืลดขนาดมมุมน 

   3)  วาดเส้นสี่เหลี่ยมด้วยการกำหนดค่าผ่าน Rounded Rectangular Tool 

Option ด้วยการคลิกเมาส์ที่กระดานออกแบบ 1 ครั้งจะปรากฏค่าต่างๆ ดังนี้ 

    - Width กำหนดความกว้างของรูปสี่เหลี่ยม 

    - Height กำหนดสูงของรูปสี่เหลี่ยม 

    - Corner Radius กำหนดความโค้งของมุมรูปสี่เหลี่ยม 

   4) จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

  2.3.3 เครื่องมือวาดวงกลมหรือวงรี (Ellipse) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดรูปวงรีและ

วงกลมเป็นหลัก มีวิธีการใช้งานดังนี ้

   1)  คลิกเครื่องมือวาดวงกลมหรือวงรี (Ellipse) 

   2) คลิกลากตรงตำแหน่งบนกระดานออกแบบโดยสามารถกดแป้นควบคู่        

การทำงานได้ดังนี้ 
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    - กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการวาดวงกลม 

    - กดแป้น Alt ค้างไว้ขณะวาดจะยึดจุดเริ่มต้นคลิกปุ่มกึ่งกลางภาพ 

   3) วาดเส้นวงกลมหรือวงรีด้วยการกำหนดค่าผ่าน Ellipse Tool Option ด้วย  

การคลิกเมาส์ที่กระดานออกแบบ 1 ครั้งจะปรากฏค่าต่างๆ ดังนี้ 

    - Width กำหนดความกว้างของวงรี 

    - Height กำหนดสูงของวงรี 

   4) จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

  2.3.4  เครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวาดรูป

แบบหลายเหลี่ยม มีวิธีการใช้งานดังนี้ 

   1)  คลิกเครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) 

   2) คลิกลากตรงตำแหน่งบนกระดานออกแบบ โดยสามารถกดแป้นควบคู่       

การทำงานได้ดังนี้ 

    - กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการกำหนดรัศมียาวเท่ากัน 

    - กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนด้าน 

   3) วาดรูปหลายเหลี่ยมด้วยการกำหนดค่าผ่าน Polygon Tool Option ด้วย   

การคลิกเมาส์ที่กระดานออกแบบ 1 ครั้งจะปรากฏค่าต่างๆ ดังนี้ 

    - Radius กำหนดระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางไปยังมุมต่างๆ 

    - Sides กำหนดจำนวนของด้าน 

   4) จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

  2.3.5 เครื่องมือวาดรูปดาว (Star) ใช้สำหรับการวาดรูปดาวและสามารถกำหนดแฉกได้

ตามต้องการ มีวิธีการใช้งานดังนี้ 

   1)  คลิกเครื่องมือวาดรูปดาว (Star) 

   2) คลกิลากตรงตำแหนง่บนกระดานออกแบบ โดยสามารถกดแปน้ควบคูก่ารทำงาน

ได้ดังนี้ 

     - กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการเพิ่มจำนวนแฉกดาว 

     - กดแป้น Alt ค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการให้แฉกดาวแต่ละด้านเป็นเส้นแนว

ตรงกัน 

     - กดแป้น Command ค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการยึดรัศมี มุมด้านหนึ่งใน

คงที่แล้วปล่อยรัศมีอีกด้านหนึ่งยาวออกไป 

   3) วาดรูปดาวด้วยการกำหนดค่าผ่าน Star Tool Option ด้วยการคลิกเมาส์ที่

กระดานอาร์ตบอร์ด 1 ครั้ง จะปรากฏค่าต่างๆ ดังนี้ 
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    - Radius 1 กำหนดยาวของรัศมีมุมด้านนอก 

    - Radius2 กำหนดยาวของรัศมีมุมด้านใน 

    - Point  กำหนดจำนวนของแฉกดาว 

   4) จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

  2.3.6 เครื่องมือสร้างแสงสะท้อน (Flare) เป็นเครื่องมือที่สร้างแสงสะท้อนแบบรัศมีได้

อย่างสวยงาม มีวิธีการใช้งานดังนี ้

   1) คลิกเครื่องมือสร้างแสงสะท้อน (Flare) 

   2) คลิกลากเมาส์ เพื่อวาดความกว้างของรัศมี 

   3) คลิกตำแหน่งวงแหวน โดยสามารถกดแป้นควบคู่การทำงานได้ดังนี้ 

    -  กดแป้นลูกศรขึ้นลงค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนเส้นรัศมี 

    - กดแป้น Command ค้างไว้ขณะวาดจะเป็นการขยายเฉพาะวงรัศมี 

(Halo) แต่เส้นรัศมี (Rays) ยังเท่าเดิม 

3. การปรับทิศทางและจัดการวัตถุ 

  วัตถุที่ได้รับการออกแบบในกระดานออกแบบนั้นจะส่งผลสวยงามจะต้องอาศัยการปรับทิศทาง

และการจัดการวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่นการจัดลำดับของวัตถุที่ทับซ้อนกันอยู่ หรือการปรับมุม 

ทิศทางการวางตำแหน่งของวัตถุ เป็นต้น 

  3.1 การปรับขนาดวัตถุ 

  ขนาดของวัตถุมีความสำคัญต่อการออกแบบ โดยการปรับขนาดวัตถุจะใช้เครื่องมือปรับ

ขนาดวัตถุ (Scale Tool) ซึ่งเครื่องมือย่อยประกอบด้วยเครื่องมือเอียงวัตถุ (Shear Tool) มีราย

ละเอียดต่อไปนี้ 

  3.1.1 เครื่องมือปรับขนาดวัตถุ (Scale) เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับขนาดของวัตถุที่

อยู่บนกระดานออกแบบ มีวิธีการใช้งานดังนี้ 

   1) คลิกเมาส์เลือกวัตถุที่ต้องการ 

   2) คลิกเครื่องมือปรับขนาดวัตถุ (Scale) เพื่อใช้สำหรับปรับขนาดวัตถุ 

   3) ลากเมาส์เพื่อปรับขนาดของวัตถุ โดยการลากเมาส์นั้น สามารถกดแป้น Shift 

ค้างไว้เพื่อบังคับให้สัดส่วนของวัตถุสมบูรณ์ไม่สูญเสียสัดส่วน 

  3.1.2  เครื่องมือเอียงวัตถุ (Shear) เป็นการบิดและปรับเอียงรูปทรงของวัตถุไปใน

ทิศทางต่างๆ มีวิธีการใช้งานดังนี้ 

   1) คลิกเมาส์เลือกวัตถุที่ต้องการ 

   2) คลิกเครื่องมือ Shear เพื่อใช้สำหรับบิดเอียงรูปทรงวัตถุ 
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   3) แดรกเมาส์เพื่อบิดเอียงวัตถุ 

  3.2  การเปลี่ยนทิศทางให้วัตถุ (Move) 

  การปรับเปลี่ยนทิศทางหรือเคลื่อนย้ายจากวัตถุตำแหน่งไปวางไว้ยังอีกตำแหน่งหนึ่ง 

สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ 

   1) คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการย้าย 

   2) เมื่อคลิกเลือกวัตถุแล้ว ให้คลิกเมนู Object > Transform > Move เพื่อใช้คำ

สั่งสำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุ 

   3) กำหนดค่าออปชั่น Move ซึ่งประกอบด้วย 

    - Horizontal กำหนดระยะห่างจากตำแหน่งเดิมในแนวนอน (แกน X) 

    - Vertical กำหนดระยะห่างจากตำแหน่งเดิมในแนวตั้ง (แกน Y) 

    - Distance กำหนดระหว่างจากตำแหน่งเดิม ซึ่งสัมพันธ์กับค่า Angle 

    - Angle  กำหนดมุมองศาของตำแหน่งที่ย้าย 

   4) จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

   ในการการปรับเปลี่ยนทิศทางหรือเคลื่อนย้ายจากวัตถุนั้นยังสามารถทำได้โดยใช้

เครื่องมือลูกศรดำ (Selection Tool)   คลิกลากเคลื่อนย้ายวัตถุ และสามาถหมุนวัตถุได้อีกด้วย 

  3.3 การคัดลอกวัตถุ (Copy, Offset Path) 

  ในการคัดลอกวัตถุโดยที่ไม่ต้องสร้างวัตถุใหม่ทั้งหมดโดยการคัดลอกนี้จะได้วัตถุที่เหมือน

กับต้นฉบับทุกประการ สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ 

   1) คลิกเมาส์เลือกวัตถุที่ต้องการคัดลอก 

   2) คลิกเมนูคำสั่ง Edit > Copy เพื่อคัดลอกวัตถุ 

   3) เปิดไฟล์ที่จะวางรูปภาพ จากนั้นคลิกเมนู คำสั่ง Edit > Paste เพื่อวางวัตถุที่

เลือกคัดลอก หากต้องการวางวัตถุไว้ในตำแหน่งเดิมสามารถทำได้โดย 

    - กดแป้น Ctrl + F (Edit > Paste in Front) เป็นการวางในตำแหน่งเดิม

ของวัตถุและวางไว้หน้าสุด 

    - กดแป้น Ctrl + B (Edit > Paste in Back) เป็นการวางในตำแหน่งเดิม 

แต่จะวางวัตถุไว้หลังสุด 

  การคัดลอกวัตถุ ด้วยคำสั่ง Offset Path คือการคัดลอกวัตถุแบบพิเศษซึ่งวัตถุที่ได้จาก

การคัดลอกนั้นจะมีค่าและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ 

   1) คลิกเมาส์เลือกวัตถุต้นแบบที่ต้องการ 

   2) คลิกเมนู Object > Path > Offset Path... 

   3) กำหนดค่าออปชั่น Offset Path ซึ่งประกอบด้วย 
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    - Offset  ระยะห่างจาก Path เดิมออกไปยัง Path ใหม่ ซึ่งเป็นการกำหนด

ขนาดของวัตถุ ซึ่งหากกำหนดเป็น 0 จะได้วัตถุที่มีขนาดเท่าเดิม แต่หากกำหนดค่าที่มากกว่า 0 จะได้

วัตถุที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และกำหนด น้อยกว่า 0 จะได้วัตถุที่เล็กกว่าเดิม 

    - Joins เลือกรูปแบบของมุม Path 

    - Miter ทำเป็นมุมแหลม 

    - Round  ทำเป็นมุมมน 

    - Bevel ทำเป็นมุมตัด 

   4) จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

  3.4 การจัดระเบียบให้วัตถุ (Panel Align)  

  เป็นการจัดระเบียบและการวางตำแหน่งของวัตถุแต่ละชิ้นให้มีตำแหน่งแถวหรือคอลัมน์ที่

ตรงกันเพื่อความสวยงาม ผ่านการใช้คำสั่งจากพาเนลอะไลน์ (Align Panel) ดังนี้ 

   1) คลิกเมาส์เลือกวัตถุที่ต้องการจัดเรียง 

   2) คลิกเลือกเมนูคำสั่ง Window > Align เพื่อเรียกใช้งานพาเนล 

   3) คลิกเมาส์กำหนดค่าออปชั่นเกี่ยวกับการจัดเรียงตำแหน่ง คือ  

    - Align Objects กลุ่มที่ใช้ในการจัดเรียงของวัตถุ 

     กำหนดให้ขอบด้านซ้ายของวัตถุตรงกัน 

     กำหนดให้จุดกึ่งกลางในแนวตั้งของวัตถุตรงกัน 

     กำหนดให้ขอบด้านขวาของวัตถุตรงกัน 

     กำหนดให้ขอบด้านบนของวัตถุตรงกัน 

     กำหนดให้จุดกึ่งกลางในแนวนอนของวัตถุตรงกัน 

     กำหนดให้ขอบด้านล่างของวัตถุตรงกัน 

    - Distribute Object กลุม่ทีใ่ชก้ระจายวตัถแุตล่ะชิน้ออกไปในระยะทีห่า่งเทา่กนั 

     จัดระยะห่างโดยพิจารณาจากขอบด้านบนของวัตถุ 

     จัดระยะห่างโดยพิจารณาจากจุดกึ่งกลางในแนวตั้ง 

     จัดระยะห่างโดยพิจารณาจากขอบด้านล่างของวัตถุ 

     จัดระยะห่างโดยพิจารณาจากขอบด้านซ้ายของวัตถุ 

     จัดระยะห่างโดยพิจารณาจากจุดกึ่งกลางในแนวนอน 

     จัดระยะห่างโดยพิจารณาจากขอบด้านขวาของวัตถุ 
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   3.5 การจัดลำดับชั้นให้วัตถุ  

  เป็นการจัดวางตำแหน่งซ้อนทับกันหน้าหรือหลังของวัตถุ เพื่อให้วัตถุเหล่านั้นมองเห็นได้

เป็นชั้นๆ สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ 

   1) คลิกเมาส์เลือกวัตถุที่ต้องการจัดลำดับ 

   2) คลิกเมนูคำสั่ง Object > Arrage > Bring to Front เพื่อจัดเรียงตำแหน่งวัตถุ

ที่เลือกให้อยู่ทางด้านหน้าสุด โดยมีรายละเอียดของชุดคำสั่งดังนี้ 

    - Bring to Front  นำวัตถุที่เลือกแสดงด้านหน้าสุด 

    - Bring Forward  นำวัตถุที่เลือกแสดงด้านหน้า 1 ชั้น 

    - Send Backward นำวัตถุที่เลือกแสดงด้านหลัง 1 ชั้น 

    - Send to Back  นำวัตถุที่เลือกแสดงด้านหลังสุด 

  3.6 การรวมกลุ่มวัตถุ (Group) 

  การรวมกลุ่มให้กับวัตถุใช้กับชิ้นงานที่มีวัตถุเป็นจำนวนมากๆ ซึ่งการรวมกลุ่มจะช่วยให้

วัตถุอยู่กันเป็นกลุ่มและสามารถจัดการได้ทั้งกลุ่ม สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ 

   1) คลิกเมาส์เลือกวัตถุทั้งหมดที่ต้องการจัดรวมเป็นกลุ่ม 

   2) คลิกเมนูคำสั่ง Object > Group หรือกดแป้น Command + G 

  เมื่อทำการรวมกลุ่มวัตถุแล้วสามารถแยกกลุ่มได้โดย 

   1) คลิกเลือกกลุ่มวัตถุที่ต้องการแยกกลุ่ม 

   2) คลิกเมนูคำสั่ง Object > Ungroup หรือกดแป้น Command + Shift + G 

  3.7 การล็อควัตถุ (Lock) 

  เป็นการทำให้วัตถุไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งช่วยให้การออกแบบชิ้นงานทำได้ง่ายยิ่งขึ้น 

โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

   1) คลิกเมาส์เลือกวัตถุที่ต้องการล็อค 

   2) คลิกเมนูคำสั่ง Object > Lock > Selection เพื่อทำการล็อคตำแหน่ง 

  3.8 การซ่อนวัตถุ 

  เป็นการกำหนดไม่ให้วัตถุแสดงผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานก่อนที่จะลบ

วัตถุนั้นออกไปจากกระดานออกแบบ มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

   1) คลิกเมาส์เลือกวัตถุที่ต้องการซ่อน 

   2) คลิกเมนูคำสั่ง Object > Hide > Selection เพื่อทำการซ่อนวัตถุ 

  การเขียนภาพด้วยเส้นพาธ (Path) โดยใช้เครื่องมือปากกา (Pen Tool) เครื่องมือนี้มี

ความสามารถใช้งานได้หลากหลายและให้ผลลัพท์ที่แม่นยำ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถวาดรูปได้ตาม
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ต้องการ อีกทั้งยังสามารภปรับแต่งภาพแบบบิตแมท (Bitmap) ให้เป็นกราฟิกแบบเวคเตอร์ (Vector) 

ได้ด้วยชุดคำสั่ง Live Trace  

4. การวาดเส้นพาธ (Path) 
 ความสามารถในการสร้างเส้นพาธ (Path) ของเครื่องมือปากกา (Pen Tool) สามารถสร้าง
เส้นได้ทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง เมื่อนำเส้นเหล่านี้มาประกอบเข้าด้วยกันจะได้รูปร่างที่ต้องการ โดยเครื่อง
มือนี้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อาทิเช่น งานออกแบบภาพประกอบ โลโก้ ภาพสัญลักษณ์ 
งานออกแบบสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 5.8 งานออกแบบภาพประกอบและงานออกแบบคาแรคเตอร์ 
ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 

 

ภาพที่ 5.9 โลโก้ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 
ที่มา: บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ม.ป.ป.) 
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 4.1 การใช้เครื่องมือปากกา (Pen Tool)  สร้างเส้นพาธ (Path)  
 เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างเส้นสำหรับวาดรูปวาดได้ทั้งเส้นตรง เส้นโค้งหรือเส้นหยัก 

 
ภาพที่ 5.10 การสร้างเส้นพาธ (Path) ด้วยเครื่องมือปากกา (Pen Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ช) 

  4.1.1 การสร้างเส้นตรง สามารถทำได้โดยวิธีการดังนี้ 
   1) คลิกเครื่องมือปากกา (Pen Tool) บนกระดานออกแบบเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น 
จากนั้นคลิกจุดถัดไป จะเกิดเส้นพาธ (Path)  
   2) คลิกซ้ำจนกลับมาที่จุดเริ่มต้น ซึ่งหมายถึงการจบเส้น หรือการปิดวัตถุ จะได้
วัตถุแบบปิด 
   3) เมื่อคลิกวัตถุก็จะได้วัตถุที่เป็นแบบปิด 
   4) หากกดแป้น Shift ค้างไว้เมื่อคลิกเมาส์ไปในแนวนอนจะได้เส้นนอน 180 ํ 
เมื่อคลิกไปในแนวตั้งจะได้เส้นแนวตั้ง 90 ํ หากคลิกทำมุมเอียงจะได้เส้นเอียง 45 ํ 

 

ภาพที่ 5.11 การสร้างเส้นตรงด้วยเครื่องมือปากกา (Pen Tool) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ซ) 
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  4.1.2 การสร้างเส้นโค้ง สามารถทำได้โดยวิธีการดังนี้ 
   1) คลิกเครื่องมือปากกา (Pen Tool) บนกระดานออกแบบเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น 
จากนั้นลากเมาส์ไปด้านข้างให้เกิดขา (Direction)  
  2) คลิกจุดถัดไป จากนั้นลากเมาส์ไปด้านข้างให้เกิดขา (Direction) จะเห็นเส้น
พาธ (Path) เป็นเส้นโค้ง 

 
ภาพที่ 5.12 การสร้างเส้นโค้งด้วยเครื่องมือปากกา (Pen Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฌ) 

  4.1.3 สร้างเส้นโค้งเป็นรูปตัวเอส (S) 
   1) คลิกเมาส์แล้วลากเมาส์เฉียงลงด้านล่างเพื่อสร้างขา (Direction) 
   2) คลิกเมาส์แล้วลากเมาส์เฉียงลงด้านล่างอีกครั้ง ซึ่งจะเห็นเส้นพาธ (Path) เป็น
รูปตัว S  

 
ภาพที่ 5.13 การสร้างเส้นโค้งเป็นรูปตัวเอส (S) ด้วยเครื่องมือปากกา (Pen Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ญ) 
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  4.1.3 การสร้างเส้นตรงร่วมกับเส้นโค้ง 
  1)  คลิกสร้างเส้นตรงด้วยวิธีการปกติ 
  2)  กดแป้น Alt ค้างไว้ แล้วลากเมาส์จากปลายเส้นไปยังทิศทางที่ต้องการ เพื่อ
กำหนดทิศทางของ Direction 
  3)  คลิกเมาส์พร้อมกับลากเมาส์สร้างเส้นโค้งให้มีรูปทรงตามต้องการ จะเกิดเส้น
โค้งที่มีทิศทางเดียวกับขาของ Direction ที่สร้างไว้ 

 

ภาพที่ 5.14 การสร้างเส้นตรงร่วมกับเส้นโค้งด้วยเครื่องมือปากกา (Pen Tool) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฎ) 

 4.2 การปรับแต่งจุดแองเคอร์ (Anchor) และเส้นพาธ (Path) 
 ในการปรับเปลี่ยนรูปร่างรูปทรงของเส้นที่สร้างจากเครื่องมือปากกา (Pen Tool) สามารถ
ทำได้โดยการปรับแต่งจุดแองเคอร์ (Anchor) จุดแองเคอร์เป็นตัวควบคุมรายละเอียดของเส้นมี  
ความสำคัญ หากมีจุดแองเคอร์น้อยเส้นจะมีความเรียบ แต่อาจจะขาดรายละเอียดได้ 
 4.2.1 การเพิ่มเติมจุดแองเคอร์ (Add Anchor Point) 

 ในการเพิ่มจุดแองเคอร์ให้กับรูปทรงหรือรูปร่างของวัตถุที่วาดขึ้นมาจากเครื่องมือปากกา 

(Pen Tool) โดยการเพิ่มเติมจุดแองเคอร์นี้ ยิ่งมีมากเท่าไหร่จะทำให้การปรับบิดความโค้งทำได้ง่าย

และมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการเพิ่มเติมจุดแองเคอร์ดังนี้ 

 1) คลิกเครื่องมือเพิ่มจุดแองเคอร์ (Add Anchor Point)  

 2) คลิกเมาส์ตำแหน่งบนเส้น Path 

 3) คลิกเมาส์เพื่อเพิ่มจุดแองเคอร์ในการวาดเส้น 
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ภาพที่ 5.15 การเพิ่มเติมจุดแองเคอร์ (Add Anchor Point) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฏ) 

 4.2.1 การลบจุดแองเคอร์ (Delete Anchor Point) 

 สำหรับตำแหน่งของจุดแองเคอร์ที่ไม่ต้องการใช้งานแล้ว สามารถลบจุดแองเคอร์ด้วย 

การใช้เครื่องมือลบจุดแองเคอร์ (Delete Anchor Point) โดยมีวิธีการลบจุดแองเคอร์ ดังต่อไปนี้ 

 1) คลิกเครื่องมือลบจุดแองเคอร์ (Delete Anchor Point)  

 2) คลิกเมาส์ตำแหน่งจุดแองเคอร์ที่ต้องการลบ 

 

ภาพที่ 5.16 การลบจุดแองเคอร์ (Add Anchor Point) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฐ) 
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 4.2.1 การปรับเปลี่ยนเส้นพาธ (Convert Anchor Point) 

 เครื่องมือปรับเปลี่ยนเส้นพาธ (Convert Anchor Point) ใช้สำหรับปรับทิศทางหรือ

ลักษณะของเส้นที่วาดไว้จากเส้นตรง ให้กลายเป็นเส้นโค้ง หรือจากเส้นโค้งให้กลายเป็นเส้นตรงได้ 

โดยดึงแขนออกมาจากจุดแองเคอร์ ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้ 

 1) คลิกเครื่องมือปรับเปลี่ยนเส้นพาธ (Convert Anchor Point)  

 2) แดรกเมาส์ดึง Direction จากจุดแองเคอร์เพื่อเปลี่ยนจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้ง 

และใช้วิธีคลิกที่จุดแองเคอร์เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นโค้งให้เป็นเส้นตรง 

 

ภาพที่ 5.17 การปรับเปลี่ยนเส้นพาธ (Convert Anchor Point) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฑ) 

 4.3 การปรับเปลี่ยนรูปร่างและรูปทรง 
 การปรับแต่งเส้นพาธ (Path) ให้มีรูปร่างที่สวยงามต้องใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วยในการปรับแต่ง 
ทั้งลูกศรดำ ลูกศรขาว และกลุ่มเครื่องมือปากกาสำหรับปรับแต่งเส้นให้สมบูรณ์สวยงามโดยการใช้
เครื่องมือมีหลักการดังนี้ 
 4.3.1 การเปลี่ยนตำแหน่งของเส้นพาธ (Path) 
 เมื่อต้องการเลือกทำงานกับเส้นพาธให้ใช้เครื่องมือลูกศรดำ (Selection Tool) คลิกลง
บนเส้นพาธ จุดแองเคอร์จะเป็นจุดทึบทั้งหมด สามารถย้ายตำแหน่งของเส้นพาธได้ แต่จะไม่สามารถ
ทำงานกับจุดแองเคอร์บางจุดได้ 
 4.3.2 การปรับแต่งมุมของเส้นพาธ (Path) 
 เมื่อสร้างงานเสร็จแล้ว สามารถใช้ลูกศรขาว (Direct Selection Tool) คลิกลงไปบน
เส้นพาธ หรือจุดแองเคอร์เพื่อแสดงขา (Direction) ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับแต่งมุมของเส้นได้โดยใช้
ขั้นตอนดังนี้ 
 1) ใช้เครื่องมือลูกศรขาว (Direct Selection Tool) คลิกที่จุดแองเคอร์จะ
ปรากฏขา (Direction)  
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 2) กดแป้น Alt ค้างไว้ แล้วลากเมาส์เปลี่ยนตำแหน่งของจุด Direction เพื่อปรับ
มุมของเส้นจนได้เส้นตามต้องการ 
 ในกรณีที่ต้องการปรับแต่งความโต้งของเส้นด้วยเครื่องมือลูกศรขาว (Direct Selection 
Tool) สามารถทำได้โดยให้ลากเมาส์ปรับจุด Direction ไปยังทิศทางใหม่โดยไม่ต้องกดแป้น Alt 
สามารถเพิ่มหรือลดความโค้งรวมทั้งเปลี่ยนทิศทางของเส้นได้ 
 4.3.3 การปรับแต่ง Path Segment แก้ไขรูปทรง 
 Path Segment เป็นส่วนของเส้น Path ที่อยู่ระหว่างจุดแองเคอร์ 2 จุด สามารถแก้ไข
ความโค้งได้โดยใช้เครื่องมือลูกศรขาว (Direct Selection Tool) คลิกลงไปบนเส้นพาธแล้ว          
แดรกเมาส์เพื่อปรับแต่งเส้นโค้ง หรือกดปุ่มลูกศรซ้าย ขวา หรือบน ล่างที่คีย์บอร์ด 
 4.3.4 การแก้ไขมุมให้รูปทรง 
 สำหรับเส้นพาธ (Path) ที่มีมุมเป็นส่วนประกอบมากๆ อาจจะทำให้ภาพมีความหยัก
มากเกินไป และเมื่อต้องการแก้ไขตำแหน่งของมุม โดยใช้เครื่องมือลูกศรขาว (Direct Selection 
Tool) คลิกลงไปบนจุดแองเคอร์ แล้วลากเมาส์ปรับตำแหน่งได้ตามต้องการ 
 4.3.5 การแก้ไขมุมและเส้นโค้ง 
 กรณีเส้นพาธ (Path) ดูหยักเกินไป หรือโค้งไม่สวยงาม สามารถปรับแต่งได้โดยใช้ 
เครื่องมือปากกา (Pen Tool) กดแป้น Alt เพื่อเปลี่ยนสถานะเครื่องมือเป็นเครื่องมือปรับเปลี่ยนเส้น
พาธ (Convert Anchor Point)  จากนั้นคลิกเมาส์บนจุดแองเคอร์จะได้มุมแหลม จากนั้นกดแป้น 
Command เพื่อเปลี่ยนสถานะเครื่องมือเป็นลูกศรขาว (Direct Selection Tool) แล้วลากเมาส์เพื่อ
ปรับแต่งเส้นโค้งได้ตามต้องการ 
 4.3.6 การลบบางส่วนของเส้นพาธ 
 เส้นพาธ (Path) ที่สร้างขึ้นแบบไม่สมบูรณ์สามารถลบบางส่วนของเส้นได้โดยใช้    
เครื่องมือเป็นลูกศรขาว (Direct Selection Tool) จากนั้นกดแป้น Command ค้างไว้หากใช้    
เครื่องมือปากกา (Pen Tool)  จากนั้นให้คลิกลงบนเส้นพาธ จากนั้นกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ดเพื่อ
ลบเส้นออก 
 4.3.7 การเชื่อมต่อเส้นพาธ 
 เส้นที่วาดอาจสร้างโดยไม่สมบูรณ์ เป็นวัตถุที่เปิดเนื่องจากจุดแองเคอร์ไม่เชื่อมต่อกัน 
สามารถทำให้จุดแองเคอร์เชื่อมต่อกันได้โดย 
 1) ใช้เครื่องมือปากกา (Pen Tool) คลิกที่ปลายเส้น 
 2) ใช้เครื่องมือคลิกที่ปลายเส้นอีกด้านเพื่อปิดเส้นพาธ 
 นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อจุดแองเคอร์โดยการใช้คำสั่ง Join โดยคลิกเลือกจุด
แองเคอร์ที่ปลายเส้นทั้ง 2 ด้าน จากนั้นคลิกขวา เลือกคำสั่ง Join เพื่อเชื่อมต่อเส้น 
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 4.3.8 การแปลงภาพบิตแมทเป็นภาพเวคเตอร์ 
 ในการทำงานอาจจะต้องนำภาพแบบบิตแมทมาใช้งานโดยการแปลงภาพเป็นรูปแบบ
เวคเตอร์ได้ หลักการของชุดคำสั่ง Live Trace จะคำนวนค่าจากจุดสีมาสร้างเป็นเส้นพาธมีวิธีการทำ
ดังนี้ 
 1) นำเข้าภาพแบบบิตแมทโดยคลิกเมนู File > Place เลือกภาพวางบนกระดาน
ออกแบบ 
 2) คลิกปุ่ม Live Trace บนออปชั่นบาร์ (Option Bar) เพื่อแปลงภาพเป็นแบบ
เวคเตอร์ 
 3) เลือกรูปแบบปรับแต่งตามต้องการ 
 4) กำหนดค่าต่างๆ เพื่อปรับแต่งตามต้องการ 
 5) คลิกปุ่ม Expand เพื่อปรับภาพให้เป็นเส้นพาธ  
 6) ภาพจะปรากฏเป็นเส้นพาธและจุดแองเคอร์ของภาพ สามารถปรับแต่งจุดและ
เส้น หรือปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ 

 

ภาพที่ 5.18 การแปลงภาพบิตแมทเป็นภาพเวคเตอร์ 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฒ) 

สรุป  

 โปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนภาพ โดยจะสร้างภาพที่มี

ลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่าภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ (Vector Graphic) พื้นที่การทำงาน

ประกอบด้วย เมนูบาร์ กล่องเครื่องมือ ออปชั่นบาร์ ชุดคำสั่งพาเนล กระดานออกแบบ การทำงาน

ของเครื่องมือทำงานร่วมกับชุดคำสั่งพาเนลและออปชั่นบาร์ซึ่งเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เลือกใช้ 

เครื่องมือที่ช่วยในการวาดภาพกราฟิกประกอบด้วยเครื่องมือหลายชุด ซึ่งมีหน้าที่การทำงานที่แตก

ต่างกัน ได้แก่ เครื่องมือกลุ่มเลือกการทำงานกับวัตถุต่างๆ (Selection Tool) เครื่องมือกลุ่มสร้างวัตถุ
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ต่างๆ (Create Tool) เครื่องมือกลุ่มปรับแต่งรูปทรงของวัตถุ (Transform Tool) เครื่องมือกลุ่มสร้าง

สัญลักษณ์ (Special Tool) เครื่องมือกลุ่มจัดการสี (Paint Color Tool) เครื่องมือกลุ่มมุมมอง     

การทำงาน (View Tool) 

 การวาดภาพในโปรแกรมสามารถทำได้หลากหลายวิธีซึ่งแสดงผลของชิ้นงานที่แตกต่างกัน 

อาทิเช่นการวาดภาพด้วยกลุ่มเครื่องมือวาดเส้น สามารถสร้างเส้นในหลากหลายลักษณะ การวาด

ภาพด้วยกลุ่มเครื่องมือดินสอ สามารถสร้างเส้นเลียนแบบการลากเส้นดินสอซึ่งสามารถลากเส้นได้

อย่างอิสระ การวาดภาพด้วยกลุ่มเครื่องมือรูปร่างเรขาคณิต สามารถสร้างรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต 

และสร้างแสงสะท้อนแบบรัศมีได้อย่างสวยงาม 

 ความสามารถในการสร้างเส้นพาธ (Path) ของเครื่องมือปากกา (Pen Tool)  สามารถ

สร้างเส้นได้ทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง เมื่อนำเส้นเหล่านี้มาประกอบเข้าด้วยกันจะได้รูปร่างที่ต้องการ เหมาะ

กับงานที่ต้องการความแม่นยำและประณีตสูง ได้แก่ งานออกแบบภาพประกอบ งานออกแบบโลโก้ 

ภาพสัญลักษณ์ งานออกแบบสิ่งพิมพ์ เป็นต้น หลักการในการวาดภาพจะต้องสร้างจุดแองเคอร์เพื่อ

เป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นคลิกจุดแองเคอร์จุดถัดไปทำให้เกิดเส้นตามต้องการ จุดแองเคอร์และเส้นพาธที่

เกิดขึ้นสามารถปรับแต่งหรือย้ายตำแหน่ง และปรับเปลี่ยนรูปร่างรูปทรงให้สมบูรณ์สวยงาม 

 การนำภาพแบบบิตแมทเข้ามาใช้งานทำได้โดยคลิกผ่านเมนู File > Place เพื่อนำภาพเข้ามา

ใช้ในกระดานออกแบบ และยังสามารถปรับเปลี่ยนภาพบิตแมทให้เป็นภาพเวคเตอร์ได้โดยใช้ชุดคำสั่ง 

Live Trace ซึ่งมีลักษณะของภาพแบบเวคเตอร์ให้เลือกหลายรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถปรับภาพให้

เป็นเส้นพาธ ทำให้ปรับแต่งเส้นและสีได้ตามต้องการ 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1.  บอกลักษณะงานที่เหมาะสมกับการทำงานโดยใช้โปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเลือกวัตถุมีอะไรบ้าง อธิบายรายละเอียด 

 3.  ในการหมุนวัตถุมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไร 

 4.  สามารถใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการวาดรูปสามเหลี่ยม 

 5.  การคัดลอกและวางในตำแหน่งเดิมของวัตถุมีขั้นตอนอย่างไร 

 6.  อธิบายความเกี่ยวข้องของจุดแองเคอร์ (Anchor) และเส้นพาธ (Path) 

 7.  สามารถใช้เครื่องมืออะไรในการปรับเส้นโค้งให้เป็นเส้นตรง 

 8.  อธิบายขั้นตอนในการสร้างเส้นโค้งด้วยเครื่องมือปากกา (Pen Tool) 

 9.  อธิบายวิธีการในการเชื่อมต่อเส้นพาธ (Path) 

 10. อธิบายขั้นตอนในการนำภาพแบบบิตแมทเข้ามาใช้งานในโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ 

(Illustrator) 



30

บทปฏิบัติการเรื่อง การวาดภาพแบบเวคเตอร์ 

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อฝึกใช้เครื่องมือพื้นฐานและการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) 

 2. เพื่อฝึกใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการปรับทิศทางและจัดการวัตถุในโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ 

(Illustrator) 

 3. เพื่อฝึกใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวาดเส้นพาธในโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) 

อุปกรณ์ 

 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟิก 

แบบฝึกปฏิบัติ  

 ให้ผู้เรียนวาดภาพแบบเวคเตอร์โดยโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) 

ข้อเสนอแนะ 

 ภาพต้นแบบให้ผู้เรียนตรวจสอบและวิเคราะห์การสร้างวัตถุในภาพ จากนั้นสร้างภาพให้เหมือน

ภาพต้นแบบ 

 

ภาพที่ 5.19 ลายเส้นภาพประกอบ 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 
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ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 1. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานและการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ 

(Illustrator) 

 2. เพื่อฝึกใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการปรับทิศทางและจัดการวัตถุในโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ 

(Illustrator) 

 3. เพื่อฝึกใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวาดเส้นพาธในโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) 
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วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ช). การสร้างเส้นพาธ (Path) ด้วยเครื่องมือปากกา (Pen Tool). 

[ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ซ). การสร้างเส้นตรงด้วยเครื่องมือปากกา (Pen Tool). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฌ). การสร้างเส้นโค้งด้วยเครื่องมือปากกา (Pen Tool). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ญ). การสร้างเส้นโค้งเป็นรูปตัวเอส (S) ด้วยเครื่องมือปากกา (Pen 

Tool). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฎ). การสร้างเส้นตรงร่วมกับเส้นโค้งด้วยเครื่องมือปากกา (Pen 

Tool). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฏ). การเพิ่มเติมจุดแองเคอร์ (Add Anchor Point). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฐ). การลบจุดแองเคอร์ (Add Anchor Point). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฑ). การปรับเปลี่ยนเส้นพาธ (Convert Anchor Point). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฒ). การแปลงภาพบิตแมทเป็นภาพเวคเตอร์. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 


