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ค ำ ช้ีแจงกำรใ ช้เอกส ำรปร ะกอบ กำรเรียน 

  

ใ ห้นักเรียนปฏบัิตติำมค ำสั่งแต่ละ ขั้นตอนต้ังแต่ต้นจนจบ โดยปฏบัิตติำมขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.  ศึก ษำสำระ ส ำคัญและ จดุประส งค์กำร เรียนรู้ให้เข้ำใจ 

2.  ต้ังใจเรียนรู้ตำมล ำดับขั้นตอนท่ีก ำหนดไว้ไม่ข้ำมขั้นตอน เพรำะจะท ำให้สับสน 

3. ศึก ษำเน ื้อหำ ให้เข้ำใจและลงมอืปฏบัิตติำมขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัดและ มีควำมซ ื่อสัตย์

ต่อตน เองไม่ เปดิอ่ำน เฉลยค ำตอบก่อน 

4.  ขณะ ศึกษำเอกส ำร ประกอบกำร สอน หำกมีข้อสงสัยหรอืข้ องใจให้ถำมเพ ื่อน หรอื

ครูผู้สอน เพ ื่อขอค ำแนะ น ำ 

5.  หลังจำกศึกษำเอกส ำรประก อบกำรสอนเสร็จแล้ว จะมีก ำรทดสอบด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน 

6.  นักเรียนตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำโ ดยหำผลต่ำงของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน

และ หลังเรียน 

7.  หำกนักเรียนคนใดยังท ำแบบทดสอบหลังเรียนไมผ่่ำนร้ อยละ 8 0 ให้

ท ำก ำรศึก ษำเอกสำร ประกอบกำรส อนตำมข้ันต อนใหม่อีก ครั้ง เพ ื่อ ให้เกดิควำม เข้ำใ จท่ีถูก ต้อง

และ มีประสทิธภิำพ 

 

 

 

 
 

ท ำตำมค ำแนะน ำ

ด้วย นะคะ ทุกค น 
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ความหมายและคุณสมบัตขิองงานกราฟิก 
 

 
กราฟิก (Graphic)  คือ รูปภาพดิจิตอล เช่น ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ,        

ภาพคลิปอาร์ต (Clipart), ภาพวาดท่ีได้จากการสแกน รวมถึงภาพวาดหรือภาพต้นฉบบั
ใดๆ ท่ีถกูสร้างขึน้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก นอกจากนีก้ราฟิกยงัเก่ียวข้องกับ
อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ส าหรับงานกราฟิกท่ีท าให้คอมพิวเตอร์มี
ความสามารถในการแสดงผลและการจดัการกับภาพ อีกทัง้ยงัเก่ียวข้องกับอุปกรณ์ท่ี
ถ่ายทอดภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มาแสดงผลลงในเคร่ืองพิมพ์หรือเคร่ืองพล็อต
เตอร์ด้วย เม่ือได้ทราบถึงนิยามความหมายของกราฟิกแล้ว ท าให้เข้าใจได้ว่า งาน
ออกแบบหรืองานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก มีส่วนประกอบอ่ืนๆ เข้ามาเก่ียวข้องอยู่
มากมายท่ีมีส่วนส าคญัต่อการสร้างงานกราฟิกชิน้หนึง่ๆ ขึน้มา 

คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้างและการจัดการภาพกราฟิกโดยใช้

คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพ การตกแต่งแก้ไขภาพ หรือการจัดการ

เก่ียวกับภาพ เช่น ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ การตกแต่งภาพถ่าย การสร้างภาพตาม

จินตนาการ และการใช้ภาพกราฟิกในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถส่ือ

ความหมายให้ชัดเจนและท าความเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม เช่น การน าเสนอข้อมลูด้วย

แผนภาพหรือกราฟ แทนท่ีจะเป็นตารางของตวัเลข ซึง่ในปัจจบุนัมีการใช้คอมพิวเตอร์  

กราฟิกกบังานหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการศกึษา งานด้านธุรกิจ งานด้าน

การออกแบบ งานด้านบนัเทิง หรืองานด้านการแพทย์ เป็นต้น 
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มีงานจ านวนมากท่ีแสดงด้วยภาพจะท าให้เข้าใจถึงเ ร่ืองท่ีต้องการสื่อ
ความหมายได้ง่ายกว่าการอธิบายด้วยภาษาพดูและภาษาเขียน  เพราะภาพกราฟิกมี
ความชัดเจน  เรียบง่าย  และสามารถเน้นจุดท่ีต้องการได้  เช่น  การใช้ภาพ แผนท่ี
บอกสถานท่ี  การออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  แผนภมิูตา่ง ๆ          

งานกราฟิกมีความสะดดุตา น่าเช่ือถือ สามารถใช้สร้างความส าคญั และท า
ให้ตระหนักถึงสิ่งท่ีควรเอาใจใส่  จึงใช้ดึงดดูความสนใจได้ดีกว่าการบอกเล่า  เช่น    
ในการโฆษณาสินค้าจะใช้งานกราฟิกท่ีมีสีสนัสะดดุตาและการจัดวางท่ีเหมาะสม
เพ่ือจูงใจให้ลกูค้าเกิดความสนใจสินค้านัน้ ๆ การน าเสนอผลงานหรือข้อมูลต่าง ๆ   
ถ้าใช้ภาพกราฟิกประกอบการช่วยให้ผู้ ฟังไม่เบื่อ เกิดความเข้าใจ และสนใจติดตาม
ตลอดการน าเสนอ 

เน่ืองจากมนุษย์จะจ าข้อมูลในลักษณะท่ีเป็นภาพได้ดีกว่าตัวเลขหรือ
ข้อความ  การประยุกต์ใช้งานกราฟิกในการเรียนรู้หรือ การศึกษาจะช่วยให้ผู้ เรียน
สรุปความรู้ได้เป็นอย่างดี   ผู้ เ รียนจึงสามารถจดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้มากและเร็ว
กว่า  เช่น  การใช้ภาพอธิบายการเกิดสริุยปุราคา  การใช้ภาพสตัว์สอนให้เด็กรู้จกัช่ือ
สตัว์ชนิดตา่ง ๆ  การใช้ภาพกราฟิกอธิบายการสง่สินค้าออกท่ีท ารายได้เข้าประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติเด่นของงานกราฟิก 

งานกราฟิกช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น 

งานกราฟิกช่วยดึงดูดความสนใจ 

งานกราฟิกช่วยในการจดจ าได้ดีกว่า 

2 



  

 

 

เอกสารประกอบการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop และเคร่ืองมือพืน้ฐาน 

 
 

ภาพกราฟิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 
 

 

ประเภทของภาพกราฟิก 

เป็นภาพกราฟิกท่ีมีแต่ความกว้าง

และความยาว แต่จะไม่มีความ

หนาหรือความลึกไ ด้แก่  ภาพ

ส า ม เ ห ล่ี ย ม  ภ า พ ส่ี เ ห ล่ี ย ม 

ภาพถ่าย ภาพลายเส้น ภาพวาด 

เ ป็ น ต้ น  โ ด ย ทั่ ว ไ ป เ รี ย ก

ภาพกราฟิกประเภท 2 มิติว่า ภาพ

ร่าง 

ภาพกราฟิกประเภท 2 มิติ  

เป็นภาพท่ีเกิดจากการใช้

โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ ภาพท่ี

ได้จะมีลกัษณะเหมือนภาพท่ีมอง

จากตาคน โดยภาพกราฟิก

ประเภท 3 มิติจะมีส่วนโค้ง เว้า 

มมุ แสง ความลกึ 

และรายละเอียดท่ีสงูขึน้จาก

ภาพกราฟิกประเภท 2 มิติ มี

ลกัษณะการมองภาพท่ีเหมือนจริง 

ภาพกราฟิกประเภท 3 มิติ  
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ส าหรับโปรแกรมนีใ้นปัจจุบนัถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมคลาสิกท่่ีเกือบทุกเคร่ือง 
จ าเป็นต้องติดตัง้ไว้ เพราะ Photoshop เป็นโปรแกรมในการออกแบบ การแต่งภาพ   
การใส่เอ็ฟเฟ็กยอดนิยม ด้วยความท่ีใช้งานง่ายและมีเคร่ืองมีในการใช้งานมากมาย 
สามารถผลิกแผลงได้สารพดัประโยชน์ โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการตดัต่อภาพ การแต่ง
ภาพให้สวยขึน้ คมชัดขึน้ ขาวขึน้ ในปัจจุบันโปรแกรมAdobe Photoshop มีออกมา
หลายเวอร์ชนั และยงัคงพฒันาต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานทางด้านกราฟฟิก 

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าหรับกราฟฟิกถือเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญมากของผู้ที่ท างานเก่ียวกับภาพถ่าย การออกแบบ เราจะไปดูว่า 
ซอฟต์แวร์กราฟิกมีอะไรบ้าง และนิยมน าไปใช้ในงานประเภทใด 

โปรแกรม Adobe Photoshop 
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ส าหรับโปรแกรมนีเ้ป็นโปรแกรมท่ีใช้ท า Animation หรือภาพเคล่ือนไหว ซึง่ใช้
งานง่าย เพราะโปรแกรมไม่มีความซบัซ้อนมากนกั ถือเป็นโปรแกรมพืน้ฐานในการหดั
ออกแบบภาพเคลื่อนไหว 

 

 
โปรแกรมออกแบบภาพเวคเตอร์ ใช้ในการออกแบบโลโก้ ออกแบบภาพ เสริม

เติม แต่งภาพ ระดบัมืออาชีพ  มีฟังก์ชนัคล้ายกับ Photoshop แต่มีการท างานท่ีเหนือ
ชัน้กว่าในการออกแบบ โปรแกรมนีอ้าจต้องลองศึกษาเพิ่มเติม แต่รับประกันว่าเป็น
โปรแกรมท่ีออกแบบภาพได้ดีเย่ียมโปรแกรมหนึง่ 

โปรแกรม Adobe Flash 

โปรแกรม Adobe illustrator 
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โปรแกรมนีน้ิยมใช้ในการออกแบบวารสาร นิตยสาร หน้าสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่

ในตระกลูAdobe เหมือนกนั 

 

 

โปรแกรมตัดต่อภาพ เปล่ียนแปลงภาพ เพิ่มแสงเงา ใส่กรอบ เพิ่มข้อความ 
สญัลกัษณ์ ลดขนาดไฟล์ภาพ ออกแบบโลโก้อย่างง่าย เรียกได้ว่าเป็นหนึง่ในโปรแกรมท่ี
นิยมใช้งาน เพราะใช้ง่าย ไม่จ าเป็นต้องมีพืน้ฐานหรือศึกษาโปรแกรม ด้วยโปรแกรม  
ไม่ได้ซบัซ้อนเหมือนกบัโปรแกรมออกแบบอ่ืนๆ ติดตัง้แล้วลองใช้งานได้เลย 

โปรแกรม Adobe InDesign 

โปรแกรม PhotoScape 
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รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop 
 

 Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีรวบรวมเคร่ืองมือส าหรับ
ตกแต่งภาพกราฟิกท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมี ช่ือเสียงมากท่ีสุดโปรแกรมหนึ่ง                   
ด้วยความสามารถท่ีหลากหลายทัง้การสร้างภาพใหม่และตกแต่งภาพด้วยเคร่ืองมือ
และเทคนิคพิเศษต่าง ๆ จึงท าให้ Photoshop เป็นโปรแกรมส าคญัท่ีจ าเป็นต้องมีติดตัง้
ใช้งานในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของผู้ใช้งานส่วนใหญ่  
 

 
            • ตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ 
            • ตดัต่อภาพบางส่วน หรือท่ีเรียกว่า crop ภาพ 
            • เปล่ียนแปลงสีของภาพ จากสีหนึง่เป็นอีกสีหนึง่ได้ 
            • สามารถลากเส้น แบบฟรีสไตล์ หรือใส่รูปภาพ ส่ีเหล่ียม วงกลม หรือสร้าง
ภาพได้อย่างอิสระ 
            • มีการแบ่งชัน้ของภาพเป็น Layer สามารถเคล่ือนย้ายภาพได้เป็นอิสระต่อกนั 
            • การท า cloning ภาพ หรือการท าภาพซ า้ในรูปภาพเดียวกนั 
            • เพิม่เติมข้อความ ใส่ effect ของข้อความได้ 
            • Brush หรือแปรงทาสี ท่ีสามารถเลือกรูปแบบส าเร็จรูปในการสร้างภาพได้
และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

 
 
 

ความสามารถพืน้ฐานของ Adobe Photoshop ที่ควรทราบ  
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ความเร็วของซีพีย ู(CPU) ขัน้ต ่า 1.8GHz หรือมากกว่า 
ระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (แนะน าให้ใช้ 

Service Pack 3) หรือ Windows Vista หรือ Windows 7 และ Windows 8 
หน่วยความจ า (Ram) 1 GB 
พืน้ท่ีว่างในฮาร์ดดิสก์ 1 GB ส าหรับติดตัง้โปรแกรม และควรมีพืน้ท่ีว่าง

ส าหรับการท างานอีกอย่างน้อย 1 GB 
ความละเอียดของจอภาพขัน้ต ่า 1,024x768 (แนะน าให้ใช้ท่ี 1,280x800) 

พร้อมการ์ดจอ 16-bit (Video Card) หากใช้ Photoshop Extended และใช้งานภาพ 
3D ควรมีคณุสมบตัิของ CPU-accelerated ท่ีท างานร่วมกบั Shader Model 3.0 และ
ใช้งานกบั OpenGL 2.0 

ไดรว์ DVD-ROM ส าหรับใส่ DVD ติดตัง้โปรแกรม 
โปรแกรม QuickTime 7.2 ขึน้ไป ส าหรับการท างานกบัมลัติมีเดีย เช่น วิดีโอ 
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ถ้าจ าเป็นต้องเข้าไปใช้บริการออนไลน์ เช่น Help 

หรือดาวน์โหลดปลัก๊อิน เป็นต้น 

 
ประเภทไฟล์ คุณสมบัตขิองไฟล์ภาพ 

.PSD เป็นไฟล์ท่ีสร้างขึน้ด้วยโปรแกรม Photoshop 

.BMP เป็นไฟล์ของระบบปฏิบตักิารโปรแกรม Windows 

.TIFF เป็นไฟล์ท่ีสามารถใช้ได้ทัง้เคร่ือง PC และMacintosh 
.GIF เป็นไฟล์ท่ีใช้กนัมากในการสร้างเว็บไซต์เพราะไฟล์มีขนาดเล็ก 
.JPEG เป็นไฟล์ท่ีนิยมใช้งานกนัอยา่งแพร่หลายเพราะมีขนาดเล็ก 
.PCT เป็นไฟล์ท่ีใช้บนเคร่ือง Macintosh เทา่นัน้และไฟล์มีขนาดใหญ่มาก 
.RAW เป็นไฟล์ท่ีสามารถยืดหยุน่ได้เป็นอย่างดี 
.PNG เป็นไฟล์ท่ีพฒันาตอ่จาก Gif เหมาะในการโอนถ่ายข้อมลูบนระบบ เครือข่าย Internet 

 

ความต้องการของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับการตดิตัง้โปรแกรม 
 

ประเภทของไฟล์ภาพที่ใช้ในโปรแกรม Adobe Photoshop 
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เอกสารประกอบการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop และเคร่ืองมือพืน้ฐาน 

การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop 
 

 การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop สามารถท าได้ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
คลิกเม้าส์ท่ีปุ่ ม Start > เลือกหวัข้อ All Programs > จากนัน้เลือก Adobe master 
collection จากนัน้เลือก Adobe Photoshop CS5 

 
 

  
 

 

หน้าจอของ screen เม่ือ
เรียกใช้โปรแกรม Photoshop 

พืน้ท่ีการท างานของ  
Adobe Photoshop CS5  

เม่ือเปิดเข้ามาใช้งานครัง้แรก 
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เอกสารประกอบการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop และเคร่ืองมือพืน้ฐาน 

ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop 
 

 
เม่ือเปิดโปรแกรมเข้าสู่หน้าจอของโปรแกรมจะมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี ้

 

 
 
 Menu Bar (เมนูบาร์) เป็นแถบกลุ่มค าสั่งท่ีใช้ส าหรับการท างานทัง้หมดใน
โปรแกรม ตามหมวดหมู่และกลุ่มชนิดของการใช้งาน 
 Option Bar (ออปช่ันบาร์)  เป็นแถบส าหรับแสดงส่วนตวัเลือกหรือส่วนปรับแต่ง
เสริมการท างานของเคร่ืองมือ (Tool) ท่ีเราเลือกใช้งานจาก Toolbox 
 Toolbox  (ทูลบ็อกซ์) เป็นกล่องเคร่ืองมือส าหรับใช้ท างานกบัพืน้ท่ีท างาน โดยจะ
ประกอบด้วยเคร่ืองมือหลายๆชนิดเข้าด้วยกนั 
 Image Area (อิมเมจ แอเรีย)  เป็นส่วนแสดงภาพส าหรับท างานหรือพืน้ท่ีท างาน 
สามารถเปิดขึน้มาได้หลายๆกรอบพืน้ท่ีท างานพร้อมๆกัน แต่สามารถเลือกท างานได้ที
ละกรอบท างานเท่านัน้ 
Panel Palette (พาเนล พาเลท)  เป็นส่วนหน้าต่างย่อยๆ ส าหรับอ านวยความ
สะดวกในการท างาน และเป็นส่วนควบคมุส่วนย่อยในการท างานต่างๆ  ด้วย เช่น การ
ก าหนดสี, การก าหนดการท างาน Layer หรือ Channel สีของภาพ  การแสดงและ
จัดการบันทึกการท างาน (History)   เป็นต้น ซึ่งในแต่ละ Palette ยังประกอบไปด้วย 
Tab หวัข้อย่อยต่าง ๆ ตามแต่ละส่วนของการท างาน 

 

 1 
 2 

3 
 4  5 
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เอกสารประกอบการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop และเคร่ืองมือพืน้ฐาน 

 
แถบเมนหูรือ Menu Bar นัน้เป็นแถบส าหรับเลือกค าสัง่ท างาน โดยจะอยู่ทาง

ด้านบนของโปรแกรม ซึง่การใช้งาน จะถกูแบ่งออกเป็นกลุ่มค าสัง่ ดงันี ้

 
File ชดุกลุ่มค าสัง่ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นค าสัง่ท่ีสร้าง

พืน้ท่ีท างานใหม่ ค าสัง่ปิดพืน้ท่ีท างาน ค าสัง่บนัทึก เปิดหรือปิดภาพ 
Edit เป็นเมนสู าหรับปรับแต่งภาพ การแปลงภาพ การใส่สี การคดัลอก และ

การวางเป็นต้น 
Image เป็นเมนสู าหรับปรับแต่งภาพ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับขนาดภาพ การปรับ

สี การปรับค่าความสว่าง การตดัภาพ และการหมนุภาพ เป็นต้น 
Layer เป็นเมนสู าหรับการท างานต่าง ๆ ของเลเยอร์ไม่ว่าจะเป็นการส าเนาเพิม่ 

หรือลบเลเยอร์ ชนิดต่าง ๆในภาพ รวมทัง้การย้ายต าแหน่งล าดบัชัน้ของ 
เลเยอร์ 

Select เป็นเมนท่ีูเก่ียวข้องกบัการก าหนดหรือเลือกส่วนของพืน้ท่ีภาพแบบต่างๆ 
รวมไปถึงการแก้ไขพืน้ท่ีท่ีเราเลือกไปแล้วด้วย 

Filter เป็นเมนสู าหรับการปรับแต่งภาพผ่านฟิลเตอร์ต่าง ๆ เช่น ฟิลเตอร์ในการ
ท าภาพเบลอ ฟิลเตอร์เพิ่มความคมชดั และฟิลเตอร์เพิม่/ลดนอยส์ 
(Noise) เป็นต้น 

Analysis เป็นเมนสู าหรับเรียกใช้และปรับแต่งเคร่ืองมือนกัวดัระยะ และค านวณ
พืน้ท่ี 

3D รวมค าสัง่ท่ีใช้กบัภาพแบบ 3 มิติ 
View เป็นเมนท่ีูเก่ียวข้องกบัการก าหนดมมุมองการแสดงผลภาพ ไม่ว่าจะเป็น

การย่อ/ขยายภาพ การแสดงสเกลของไม้บรรทดั เป็นต้น 
Window เป็นเมนท่ีูเก่ียวข้องกบัการเปิดหรือปิดหน้าต่าง หรือ Palette ต่าง ๆ ใน

พืน้ท่ีท างาน 
Help เป็นเมนเูก่ียวกบัตวัโปรแกรม และค าแนะน าในการใช้งานโปรแกรม 

MENU BAR (เมนูบาร์) 
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เอกสารประกอบการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop และเคร่ืองมือพืน้ฐาน 

 

ออบช่ันบาร์ (Option Bar)  เป็นส่วนท่ีใช้ในการปรับแต่งการท างานของ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ซึง่รายละเอียดใน ออบชัน่บาร์ จะเปล่ียนไปตามเคร่ืองมือท่ีเราเลือกใช้
ในชณะนัน้ เช่น เม่ือคุณเลือกเคร่ืองมือพู่กัน บน Toolbox ก็จะประกอบด้วย option ท่ี
ใช้ก าหนดขนาดและลกัษณะหวัพู่กนั, โหมดในการระบาย, ความโปร่งของสี และอตัรา
การไหลของสี เป็นต้น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option Bar (ออบชั่นบาร์) 
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เอกสารประกอบการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop และเคร่ืองมือพืน้ฐาน 

 

ทลูบ็อกซ์หรือกล่องเคร่ืองมือ  ปกติจะปรากฎอยู่ท่ีด้านขอบซ้ายมือของจอภาพ

เป็นส่วนท่ีเราจะต้องท างานด้วยตลอดเวลา ภายในมูลบ็อกซ์จะประกอบไปด้วย

เคร่ืองมือหลายชนิดเข้าด้วยกัน โดยแบ่งเก็บแยกเป็นหมวดหมู่ตามแต่ละประเภทของ

การใช้งาน 

ส าหรับเคร่ืองมือภายในทูลบ็อกซ์ จะมีเคร่ืองมือซ่อนอยู่ในเคร่ืองมือกลุ่ม

เดียวกัน โดยสังเกตจากเคร่ืองหมายตรงมุมล่างขวาของแต่ละเคร่ืองมือ  หากมี

สญัลกัษณ์สามเหล่ียมเล็กๆ สีด าปรากฏอยู่ท่ีมมุล่างขวา ของเคร่ืองมือนัน้ ให้คลิกเม้าส์

ท่ีเคร่ืองมือดงักล่าวค้างไว้สกัครู่ ก็จะปรากฏกลุ่มเคร่ืองมือท่ีซอ่นอยู่มาให้เลือกใช้งาน 

 
 

 

 

Toolbox (ทูลบ็อกซ์) กล่องเครื่องมือ 

คลิกค้างไว้ท่ีเคร่ืองมือ ตรงสญัลกัษณ์สามเหล่ียมสีด าก็จะ

ปรากฏกลุม่เคร่ืองมือท่ีซอ่นอยูม่าให้เลือกใช้งาน 
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เอกสารประกอบการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop และเคร่ืองมือพืน้ฐาน 

 

องค์ประกอบของกล่องเคร่ืองมือ (Tool Box) มีดังนี ้

 

    
 

 

 

 

Marquee Tool 

Lasso Tool 

Crop Tool 

Healing Brush Tool 

Clone Stamp Tool 

Eraser Tool 

Blur Tool 

Pen Tool 

Path Selection Tool 

Hand Tool 

สี Foreground 

ปรับสี Foreground/Background 

Quick Mask (selection) 

Move Tool 

Quick Selection/Magic Wand 
Eyedropper 

Brush Tool 

History Brush Tool 

Gradient Tool/Paint Bucket 

Dodge Tool 

Type Tool 

Shape Tool 

Zoom Tool 

สลับ Foreground/Background 

สี Background 

ก ำหนดมุมมองของหน้ำตำ่ง 

14 



  

 

 

เอกสารประกอบการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop และเคร่ืองมือพืน้ฐาน 

 

เคร่ืองมือ หน้าที่ 

 
Move Tool ใช้เคล่ือนย้ายวตัถหุรือภาพไปยงัพืน้ท่ีท่ีต้องการ 

 

Marquee Tool  ใช้ส าหรับเลือกพืน้ท่ีบนรูปภาพ ซึง่มีทัง้การเลือกพืน้ท่ี
แบบส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี เส้นแนวนอน และเส้นแนวตัง้ 

 

Lasso Tool เป็นกลุ่มเคร่ืองมือในการเลือกพืน้ท่ีแบบอิสระ ด้วยการ 
Selection จากจดุเร่ิมต้นจนกระทัง่มาบรรจบกบัจดุสิน้สดุ 

 

Quick Selection และ Magic Wand Tool เป็นเคร่ืองมือในการเลือก
พืน้ท่ีบนภาพท่ีมีสีโทนเดียวกนั หรือมีสีโทนคล้ายกนั 

 

Crop Tool เป็นเคร่ืองมือในการเลือกพืน้ท่ีภาพท่ีต้องการหรือตาม
ขนาดท่ีก าหนด ทัง้ท่ีส่วนท่ีอยู่นอกขอบเขตจะถกูตดัออกไป ในขณะท่ี
กลุ่มเคร่ืองมือ Slice Tool จะท าการตดัภาพออกเป็นชิน้ส่วนเล็ก ๆ เพ่ือ
น ามาประกอบกนัเป็นรูปภาพตามท่ีต้องการ 

 

Eyedropper Tool เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับดดูสีบนภาพเพ่ือน าสีนัน้
ไปก าหนดลงในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ตามต้องการ และในส่วนของ Ruler Tool 
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัขนาดหรือใช้เป็นเส้นไกด์เพ่ือให้รู้ถึงขอบเขต 

 

Healing Brush Tool เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับตกแต่งหรือรีทชั
ภาพ โดยเฉพาะต าหนิหรือริว้รอยท่ีกินบริเวณกว้าง 
Patch Tool เป็นเคร่ืองมือแก้ไขริว้รอยด้วยการน าพืน้ท่ีส่วนท่ีดีมาแปะ
ทบัส่วนท่ีเป็นริว้รอย 
Red Eye Tool เป็นเคร่ืองมือช่วยแก้ไขตาแดงจากแฟลช 

 

Brush Tool  เป็นกลุ่มเคร่ืองมือส าหรับวาดภาพและระบายสี ซึง่มีทัง้
แบบพูก่นั ดินสอ และการแทนท่ีสีใหม่ให้กบัภาพ 

 

Clone Stamp Tool เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้คดัลอกพืน้ท่ีภาพ (โคลนน่ิง) 
ตรงส่วนท่ีดี เพ่ือน าไปรีทชัภาพบนพืน้ท่ีท่ีต้องการ 

 

History Brush Tool เป็นเคร่ืองมือลบหรือระบายสีด้วยการย้อน
ของเดิมให้กลบัมา 
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เอกสารประกอบการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop และเคร่ืองมือพืน้ฐาน 

เคร่ืองมือ หน้าที่ 

 
Eraser Tool เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับลบส่วนต่าง ๆ บนภาพ 

 

Gradient Tool เป็นเคร่ืองมือในการเทสีบนภาพด้วยการไล่โทนสี ส่วน 
Paint Bucket Tool เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับเทสีท่ีต้องการลงไปโดย
ไม่มีการไล่โทนสี 

 

Blur Tool เป็นเคร่ืองมือในการปรับความเบลอให้กบัภาพ 
Sharpen Tool เป็นเคร่ืองมือในการปรับความคมชดัให้กบัภาพ 
Smudge Tool เป็นเคร่ืองมือส าหรับการเกล่ียสี 

   

Dodge Tool เป็นเคร่ืองมือในการปรับโทนสีภาพให้สว่างขึน้หรือทบึลง 
Burn Tool เป็นเคร่ืองมือในการท าให้ภาพดเูข้มขึน้ 
Sponge Tool เป็นเคร่ืองมือช่วยในการปรับสีให้มีความอิ่มหรือจางลง 

 

Pen Tool   เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้เพ่ือการสร้างเส้นบนภาพท่ี
สามารถตดัโค้งตามท่ีต้องการ พร้อมกบัการสร้าง Selection บนพืน้ท่ี
ภาพท่ีต้องการ 

 

Type Tool เป็นกลุ่มเคร่ืองมือในการสร้างตวัอกัษรพร้อมกบัลวดลาย
ต่าง ๆ ท่ีตวัโปรแกรมก าหนดมาให้ 

 

Path Selection Tool เป็นเคร่ืองมือปรับแต่งเส้นทางท่ีถกูสร้างขึน้จาก
เคร่ืองมือ Pen Tool 

 
Shape Tool เป็นกลุ่มเคร่ืองมือในการสร้างรูปทรงพืน้ฐานต่าง ๆ  

 

Hand Tool เป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้เพ่ือเล่ือนภาพบนจอในกรณีท่ีภาพ
ล้นหน้าจอ รวมถึงการหมนุภาพเพ่ือวิวดตูามต้องการ 

 

Zoom Tool เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการย่อ/ขยายภาพ เพื่อให้งาน
ตกแต่งภาพท าได้ง่ายขึน้ 
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เอกสารประกอบการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop และเคร่ืองมือพืน้ฐาน 

 

Panel (พาเนล) หรือ Palette (พาเลท) คือ หน้าต่างย่อยท่ีน ามาใช้ส าหรับแสดง

ข้อมลูรวมถึงการน ามาใช้เพ่ืองานตกแต่งแก้ไขภาพท่ีท างานร่วมกนักบัค าสัง่ในเมนแูละ

เคร่ืองมือบนทูลบ็อกซ์ ซึ่งตามปกติหน้าต่างพาเนลจะปรากฏอยู่ท่ีขอบด้านขวาของ

จอภาพ ตวัอย่างพาเนล เช่น  

 

 

 พาเนลจดัการสี (Color) 

 พาเนลเก็บประวตัิการใช้งาน (History )  

ซึง่ช่วยให้เราสามารถย้อนการท างาน 

กลบัไปยงัสถานะก่อนการเปล่ียนแปลงดึ ้

 พาเนลส าหรับการปรับแต่งภาพ  

และพาเนลจดัการกบัเลเยอร์ เป็นต้น 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Panel (พาเนล) หรือ Palette (พาเลท) 

หน้าต่างพาเนลเหล่านีอ้าจจะถกูเปิดไว้ไม่ครบ หรืออาจถกูปิดไว้ ดงันัน้ เม่ือต้องการ

เปิดใช้งานเพิม่เติม ให้คลิกเลือกไปท่ี เมนู Window แล้วเลือกหน้าต่างพาเนลท่ีต้องการ 

เกร็ดเพิ่มเติม 
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เอกสารประกอบการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop และเคร่ืองมือพืน้ฐาน 

 

 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากเอกสารประกอบการสอน เรื่อง รู้จักกับ

โปรแกรม Adobe Photoshop และเครื่องมือพื้นฐาน และตอบค าถามลงในชอ่งว่าง 

1.  คอมพวิเตอร์กรำฟกิ หมำยถึง......................................................................... 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

2.  โปรแกรมส ำหรับงำนกรำฟกิแบ่งเป็น.........ประเภท ได้แก่............................ 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

3.  คุณสมบัตขิองกำรด้ำนกรำฟิก มีอะไรบ้ำง .................................................... 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

4.  โปรแกรมAdobe Photoshop มีคุณสมบัติในกำรสร้ำงงำนชนิดใดบ้ำง จง

อธิบำย .................................................................................................................. 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

5.  จงอธิบำยหน้ำท่ีและส่วนประกอบของโปรแกรม AdobePhotoshop 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เรื่อง รู้จกักับโปรแกรม Adobe Photoshop และเครื่องมือพื้นฐำน 

ใบงำนท่ี 1 
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เอกสารประกอบการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop และเคร่ืองมือพืน้ฐาน 

 


