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รายวิชา คอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic)
รหัสวิชา ง30265
หน+วยที่ 3 เรื่อง รู1จักกับโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
(Adobe Photoshop)
ครูผู1สอน
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย
นางสาวศิริลักษณ หมู+สีเสียด
เว็บไซต http://www.jetavat.com

หัวข1อในการเรียนรู1
1.
2.
3.
4.
5.

ประวัติความเปนของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
หนาตาและสวนประกอบตางๆของโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก
เมนูในโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การสรางชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก
การบันทึกชิ้นงาน

1. ประวัติความ
เปPนของโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก
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1.ประวัติความเปPนของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
โฟโตชอป (Photoshop) ถูกสรางโดยสองพี่นอง Knoll Thomas และ
John ซึ่งในขณะนั้น Thomas กําลังศึกษาปริญญาเอกที่ University of Michigan
โดยศึกษาเกี่ยวกับทําโปรแกรมแสดงผลกราฟกบน Mac Plus ใชชื่อวา Display สวน
John ซึ่งเปนนักถายภาพสมัครเลนและทํางานที่ ILM

Thomas Knoll

John Knoll

1.ประวัติความเปPนของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทั้งสองคนนําโปรแกรม Display ที่พัฒนาขึ้นไปเสนอขายใหกับบริษัทตางๆ
แตไมประสบความสําเร็จ จนกระทั้งบริษัท Adobe ไดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมนี้ไปพัฒนา
จนกลายเปน Adobe Photoshop ที่นิยมใชในป^จุบัน
ที่มา :
https://www.
youtube.com
/watch?v=kFX
UaDd1I58

วิวัฒนาการของ Adobe Photoshop

1.ประวัติความเปPนของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ประวัติความเปPนมาของโปรแกรม
Adobe Photoshop
อะโดบี โฟโตชอป (Adobe
Photoshop) เปนโปรแกรมประยุกตที่มี
ความสามารถในการจัดการแกไขและ
ตกแตงรูปภาพ (photo editing and
retouching) แบบแรสเตอร ผลิตโดย
บริษัทอะโดบีซิสเต็มส
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1.ประวัติความเปPนของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
สามารถทํางานกับระบบสี RGB, CMYK, Lab และ Grayscale
และสามารถจัดการกับไฟลรูปภาพที่สําคัญได เชน ไฟลนามสกุล JPG,
GIF, PNG, TIFF, TGA โดยไฟลที่โฟโตชอปจัดเก็บในรูปแบบเฉพาะของ
ตัวโปรแกรมโดยใชนามสกุลของไฟลวา .PSD สามารถจัดเก็บ
คุณลักษณะพิเศษของไฟลที่เปนของโฟโตชอป เชน เลเยอร, ชันแนล,
โหมดสี รวมทั้งสไลส ได

1.ประวัติความเปPนของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
Adobe Photoshop CC

Download: https://www.adobe.com/sea/products/photoshop.html
System requirements : https://helpx.adobe.com/photoshop/system-requirements.html

1.ประวัติความเปPนของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop
ตกแตงหรือแกไขรูปภาพ
ตัดตอหรือแกไขรูปภาพบางสวนที่ตองการ
เปลี่ยนแปลงโทนสีของรูปภาพ จากโทนสีหนึ่งไปยังโทนสีหนึ่ง
สามารถลากเสน แบบอิสระหรือใสรูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสรางภาพได
มีฟ^งกชั่นการทํางาน แบบแบงชั้นของภาพเปน Layer ซึ่งสามารถเคลื่อนยายภาพ
ไดเปนอิสระตอกัน
การทํา cloning ภาพ หรือการทําภาพซ้ําในรูปภาพเดียวกัน
เพิ่มเติมขอความ ใส effect ของขอความ
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2. หน1าตาและส+วนประกอบต+างๆ
ของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก

2. หน1าตาและส+วนประกอบต+างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
เริ่มต1นกับโปรแกรม Adobe Photoshop
เมื่อเริ่มตนเปดโปรแกรมขึ้น
ครั้งแรกจะเจอกับหนาตางการทํางานซึ่ง
มีสวนประกอบตางๆดังตอไปนี้

2. หน1าตาและส+วนประกอบต+างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
เริ่มต1นกับโปรแกรม Adobe Photoshop

VS
adobe photoshop cs6 Extended

adobe photoshop cs6 Portable
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2. หน1าตาและส+วนประกอบต+างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
เริ่มต1นกับโปรแกรม Adobe Photoshop
1 เมนูบาร

2

4

ออปชันบาร สําหรับปรับแต+งค+าเครื่องมือที่ใช1

พาเนล (Panels) คือชุดรวมหน1าต+างที่
รวบรวมเครื่องมือต+างๆ สําหรับใช1ใน
การปรับแต+ง แก1ไขรูปภาพ

5

เลือก
รูปแบบ
พื้นที่การ
ทํางาน

Toolbox สําหรับเลือกใช1เครื่องมือกับภาพ

3

3. เมนูในโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก

3. เมนูในโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
แถบคําสั่งบนเมนูบาร (Menu Bar)

เมนู
1. File
2. Edit

รูปแบบการทํางาน
รวมคําสั่งที่ใชจัดการกับไฟลรูปภาพ เชน สรางไฟลใหม, เปด, ปด,
บันทึกไฟล, นําเขาไฟล, สงออกไฟล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล
รวมคําสั่งที่ใชสําหรับแกไขภาพ และปรับแตงการทํางานของ
โปรแกรมเบื้องตน เชน กwอปปxy, วาง, ยกเลิกคําสั่ง, แกไขเครื่องมือ
และอื่น ๆ
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3. เมนูในโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
แถบคําสั่งบนเมนูบาร (Menu Bar)
เมนู
3. Image

4.Type
5. Layer

รูปแบบการทํางาน
รวมคําสั่งที่ใชปรับแตงภาพ เชน สี, แสง, ขนาดของภาพ (image
size), ขนาดของเอกสาร (canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพ
และอื่น ๆ
เปนชุดคําสั่งที่ใชกับการจัดการตัวอักษร
รวมคําสั่งที่ใชจัดการกับเลเยอร ทั้งการสรางเลเยอร, แปลงเลเยอร
และการจัดการกับเลเยอรในดานตาง ๆ

3. เมนูในโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
แถบคําสั่งบนเมนูบาร (Menu Bar)

เมนู
6. Select

7. Filter

รูปแบบการทํางาน
รวม คําสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือพื้นที่บนรูปภาพ (Selection)
เพื่อนําไปใชงานรวมกับคําสั่งอื่น ๆ เชน เลือกเพื่อเปลี่ยนสี, ลบ
หรือใชเอฟเฟกตตาง ๆ กับรูปภาพ
เปนคําสั่งการเลน Effects ตางๆสําหรับรูปภาพและวัตถุ

3. เมนูในโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
แถบคําสั่งบนเมนูบาร (Menu Bar)

เมนู

รูปแบบการทํางาน
เปนคําสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะตางๆ เชน
การขยายภาพและยอภาพใหดูเล็ก
9. Window เปนสวนคําสั่งในการเลือกใชอุปกรณเสริมตางๆที่จําเปนในการใช
สราง Effects ตางๆ
เปนคําสั่งเพื่อแนะนําเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและจะมีลายละเอียด
10. Help
ของโปรแกรม
8. View
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3. เมนูในโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
เลือกพื้นที่การทํางานให1เหมาะสมกับการทํางาน
พื้นที่การทํางาน (Workspace) คือ พื้นที่การทํางานที่สามารถเลือกไดวา
ตองการใชงานชุดเครื่องมือ (Panels) ใด ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มี
พื้นที่การทํางานหลักใหเลือกใชอยู 5 แบบไดแก

3. เมนูในโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
เลือกพื้นที่การทํางานให1เหมาะสมกับการทํางาน
– Essentials เปน Workspace พื้นฐานที่เหมาะกับการทํางานทุก
รูปแบบ เนื่องจากมีพาเนลที่ครอบคลุมงานทั่วไปใหใชงาน
– New in CS6 เปน Workspace ที่แสดงเฉพาะเครื่องมือและ
คําสั่งใหม ๆ ในเวอรชัน CS6
– Painting เปน Workspace สําหรับการทํางานดานวาดภาพ
และระบาย ซึ่งสามารถใชรวมกับ Tablet ไดเปนอยางดี
– Photography เปน Workspace สําหรับดานภาพถาย
โดยเฉพาะ แตจะเนนดานโทนความสวาง แสงเงา และสีสันของภาพ
เปนหลัก
- Typography เปน Workspace ที่เหมาะสําหรับการทํางาน
เกี่ยวกับการจัดการออกแบบและตกแตงอักษร ขอความ

3. เมนูในโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทํางานกับกล+องเครื่องมือ (Toolbox)
เครื่องมือ
ตางๆในโปรแกรม
Adobe Photoshop
CS6 สามารถแบง
ประเภทของเครื่องมือ
ออกเปนกลุมยอย
ทั้งหมด 6 กลุมดังนี้
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4. การสร1างชิ้นงานและ
ระบบเลเยอรของโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การสร1างชิ้นงานใหม+

1

2

1. คลิกที่ File
2. New…/Ctrl+N

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การสร1างชิ้นงานใหม+
ตั่งชื่อไฟล
หน1ากระดาษสําหรับรูป
หน+วย
(กระดาษ)

ความกว1าง
ความสูง

หน+วย
(ความละเอียด)

ความละเอียด

โหมดสี
สีพื้นหลังพื้นที่การทํางาน
(Workspace)
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4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การสร1างชิ้นงานใหม+

หน1าต+างการทํางาน
(Workspace)

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การสร1างชิ้นงานใหม+

Bit Depth คือ
ความเปนไปไดมากที่สุดที่
ภาพๆหนึ่งจะมีสีอยูในภาพ
นั้นได หมายความวา Bit
Depth มากภาพที่ไดก็จะ
สามารถไลเรียงสีไดดีตาม
Bit ที่เพิ่มขึ้น

การแสดงเฉดสีที่ละเอียดขึ้นเมื่อมีคาบิตเพิ่มมาก
ขึ้น ที่มา : RealworldRetouching

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)

เลเยอร (layer) การซ1อนทับกัน
ของภาพเปPนชั้นๆ

9

ก

ก

30255

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)

ขอดีของการออกแบบภาพโดย
นําเลเยอรเขามาชวยคือ จะออกแบบงาน
ที่มีความซับซอนได รวมถึงสามารถเลือก
ทํางานเฉพาะสวนของภาพที่ตองการ และ
สามารถซอนภาพ หรือสลับลําดับของเล
เยอรที่สรางงานไดหลากหลายขึ้น

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)

2

1
โดยปกติเมื่อสรางชิ้นงานขึ้นใหมโปรแกรม
Adobe Photoshop จะทําการล็อคเลเยอร ใหทําการปลด
ล็อคเพื่อใหสามารถจัดการกับชิ้นงานได
1.ดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอรที่ต1องการปลดล็อค
2. (เปลี่ยนชื่อ Layer) กด OK
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4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)
การเพิ่มเลเยอร
คลิกที่ไอคอน

เพื่อทําการเพิ่ม Layer

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)
การสําเนาเลเยอร
บางครั้งการตกแตงภาพ
จําเปนตองทดลองปรับแตง
แกไขภาพ เพื่อป•องกันความ
เสียหายกับภาพตนฉบับจะตอง
ทําการสําเนา หรือเรียกวาการ
การ Duplicate เลเยอร

แดรกเมาสนําเลเยอร
ที่ตองการมาปลอยที่
ปุ€ม

กดปุ€ม Ctrl + J เพื่อ
สรางสําเนาใหกับเล
เยอรที่ตองการ

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)
การปรับขนาดการแสดงภาพบนพาเนลเลเยอร

คลิกเลือกขนาดการ
แสดงผลบนเพเนล
Layer

2

คลิกที่ปุ€ม
แลวเลือก
Panel Options….

1

3

4
ภาพบนพาเนลจะมี
ขนาดใหญ+ขึ้นและจะ
แสดงเฉาะขอบเขต
ของวัตถุเท+านั้น

คลิกเลือก Layer Bounds เพื่อแสดงเฉพาะขอบเขตเลเยอรเทานั้น
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4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)
การล็อคและปลดล็อคเลเยอร
ประโยชนของการล็อค
เลเยอร คือทําใหชิ้นงานที่ทํางานบน
เลเยอรที่ถูกล็อคจะไมถูกเลื่อน
1.คลิกเลือกเลเยอรที่ตองการล็อค
2.คลิกที่รูปกุญแจ

2
1
หากตองการที่จะปลดล็อคเลเยอรทําไดโดย
การคลิดที่รูปกุญแจอีกครั้ง

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)
การเปลี่ยนชื่อเลเยอร
ในบางครั้งการทํางานจะตอง
ทํางานกับเลเยอรเปนจํานวนมากการ
ตั่งชื่อใหกับเลเยอรจะทําใหไมสับสันใน
การแกไขชิ้นงานที่เลเยอรที่ตองการ
การแก1ไขทําได1โดยการ
ดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอรที่ต1องการเปลี่ยน
ชื่อ >> กด Enter

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)
การรวมเลเยอร
สําหรับเลเยอรที่ตกแตงภาพ
เรียบรอยแลว สามารถนําภาพเหลานั้นให
กลายเปนเลเยอรเดียวได เพื่อลดจํานวน
และขนาดไฟล โดยมีวิธีการดังตอไปนี้
1. กด Shift แลวเลือกเลเยอรที่ตองการ
2. กด Ctrl + E เพื่อทําการรวมเลเยอร

1

2

12

ก

ก

30255

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)
การรวมชุดเลเยอร
การรวมชุดเลเยอร หรือ Group Layers เปนวิธีการรวมเลเยอรที่คลายๆ กัน
เปนชุด เพื่อลดความสบสันในขณะทํางาน
กดปุ€ม Ctrl + G
เพื่อรวมชุดเลเยอร
1
2 และสามารถดับเบิ้ล
คลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อ
กดปุ€ม Shift แลวเลือก
เลเยอรที่ตองการ

ยกเลิกการรวมเลเยอร

Shift + Ctrl + G

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)
การซ+อนเลเยอร
ประโยชนของการซอน
เลเยอร คือเมื่อเกิดความสับสนใจการ
ทํางานสามารถคลิกซอนเลเยอรเพื่อเลือก
เลเยอรที่ตองการได เมื่อตองการซอนเล
เยอรที่ตองการสามารถทําไดดังนี้
คลิกไอค+อนรูปตา
เลือกเลเยอรที่ต1องการซ+อน

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ทําความรู1จักกับเลเยอร (layer)
1

การลบเลเยอร
เมื่อตองการลบเยอรที่ไม
ตองการสามารถทําไดดังนี้
1.คลิกเลือกเลเยอรที่ตองการลบ
2.คลิกที่รูปถังขยะ
3.คลิก OK

3
2
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4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
โดยปกติโปรแกรม
Adobe Photoshop จะตั่งคา
พื้นฐานการขยายชิ้นงาน ทํา
ได1โดย คลิกที่ไอค+อน

การย+อ - ขยายชิ้นงาน

+

หากตองการย+อ
ชิ้นงานทําได1โดยการ

Alt ที่แป}นพิมพค1างไว1

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การเลื่อนดูส+วนต+างๆของภาพ

เมื่อตองการเลื่อนดู
สวนตางๆของภาพสามารถ
ทําไดดังนี้
1.คลิกเลือกที่ไอคอน

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การเปดไฟลภาพเพื่อใช1งาน
1
3
4
2

1.
2.
3.
4.

การแทรกรูปภาพทําไดโดย
คลิกที่ File
เลือก Place….
ทําการเลือกรูปภาพที่ตองการ
คลิกที่ Open
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4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การเปดไฟลภาพเพื่อใช1งาน
หากตองการเปดภาพ
อยางรวดเร็ว ใหเปด
โฟลเดอรที่เก็บภาพแลว
แดรกเมาสนําภาพมา
วางใน Photoshop
ภาพจะถูกเปดทันที

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การเปดไฟลภาพเพื่อใช1งาน
หากมีภาพเปดอยู
แลวและตองการเปด
ภาพใหมเพิ่ม มาให
แดรกเมาสนําภาพมา
วางบริเวณ Tab ชื่อ
ภาพหากมาวางไวใน
ตําแหนงเดิมจะเปน
การซอนเลเยอรภาพ

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การเปดไฟลภาพเพื่อใช1งาน
หากตองการใหภาพที่เปดทั้ง
2 ไฟลหรือมากกวา 1 ไฟลขึ้น
ไปแสดงพรอมกัน สามารถทํา
ไดโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. คลิกที่ Window
2. เลือกที่ Arrange
3. เลือกรูปแบบการ
แสดงผลตามไฟลภาพที่
เปดใชงาน

1
3

2
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4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การปรับขนาดรูปภาพ
การหมุนภาพด1วยคําสั่ง Image Rotation
ภาพถายที่เปดใชงานกับโปรแกรม
Adobe Photoshop มีทั้งภาพในแนวตั่งและ
แนวนอน ซึ่งบางครั้งเราอาจตองปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับการใชงาน โดยสามารถใชคําสั่ง
Image Rotation หมุนภาพ ซึ่งเรียกใชไดโดย

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การปรับขนาดรูปภาพ
การหมุนภาพด1วยคําสั่ง Image Rotation

คลิกที่เมนู Image
1

Image Rotation

2

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การปรับขนาดรูปภาพ

ภาพตนฉบับ

เลือก 90°เพื่อหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา

เลือก 180°เพื่อหมุน
ตามเข็มนาฬิกา

เลือก Arbitrary เพื่อหมุนภาพ
แบบระบุองศา

เลือก 90°เพื่อหมุน
ตามเข็มนาฬิกา

เพื่อกลับดานของรูปภาพ
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4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การปรับขนาดรูปภาพ
การปรับขนาดด1วย Free Transform
การปรับแตงภาพที่มีความสําคัญอีกวีธีการหนึ่ง คือการปรับขนาดและ
รูปทรงของภาพ หรือที่เรียกวา Free Transform มีวีธีการดังตอไปนี้

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การปรับขนาดรูปภาพ
การปรับขนาดด1วย Free Transform
จุดอางอิงที่เปนตัวระบุจุด
กึ่งกลางของภาพขณะปรับ
รูปทรงสามารถยายตําแหนงได
ลูกศรสําหรับแดรก
เมาสขึ้น-ลง
เพื่อหมุนภาพ

คลิกเพื่อแดรกเมาสขึ้น-ลง
เพื่อขยายหรือลดขนาดภาพ
ในแนวตั่ง

คลิกเพื่อขยายขนาดภาพ
ทั้งแนวตั่ง-แนว ควรกด
ปุ€ม Shift เพื่อคงสัดสวน
ภาพไวดังเดิม
คลิกเพื่อขยายขนาดภาพ
หรือลดขนาดในแนวนอน

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การปรับขนาดรูปภาพ

นอกจากการปรับภาพ
โดยใชการดึงหรือยอ-ขยาย
บางสวนแลวในโปรแกรม
Adobe Photoshop ยัง
สามารถปรับแตงรูปภาพ
เพิ่มเติมซึ่งสามารถทําไดดังนี้
1. คลิกขวาที่รูปภาพ
2. แลวเลืออกคําสั่งตอไปนี้
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4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การปรับขนาดรูปภาพ

ปรับขนาดภาพดวย Scale

บิดมุมภาพดวย Distort

หมุนภาพดวย Rotate

ปรับดานดวย Skew

ปรับระยะใกล-ไกล
ดวย Perspective

บิดภาพใหโคงดวย
Warp

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การใช1งานและปรับแต+งไม1บรรทัด
การเรียกใชงานไมบรรทัดจะถูกนํามาใชเพื่อตองการความแมนยําในการจัดวางระยะของ
วัตถุ โดยจะสามารถเรียกใชไดกด Ctrl + R ที่แป•นพิมพและมีการใชงานพื้นฐานดังนี้
1

กดปุ€ม Ctrl + R เพื่อเปดใชงานไมบรรทัด

2

คลิกขวาที่ไมบรรทัดเพื่อเปลี่ยนหนวย

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การใช1งานและปรับแต+งไม1บรรทัด

3
แดรกสเมาสจากไมบรรทัดลงดานลาง เพื่อสรางเสนไกด เมื่อปลอยเมาสก็จะไดเสนไกด
สีฟ•าและสามารถสรางขึ้นมาใหมไดดวยวิธีการเดิม
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4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การใช1งานและปรับแต+งไม1บรรทัด

2

1

แดรกสเมาสจากมุมไมบรรทัด
ไปยังจุดเริ่มตนใหม

เมื่อปลอยเมาส จุดเริ่มตนไมบรรทัดจะ
เปลี่ยนไป สามารถสรางเสนไกดไดทันที

4.การสร1างชิ้นงานและระบบเลเยอรของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การใช1งานและปรับแต+งไม1บรรทัด
นอกจากโปรแกรม Adobe Photoshop จะใชงานเสนไมบรรทัดที่ใหความเมนยํา
แลว ยังสามารถแสดงเสนไกดบอกแนวของวัตถุ และบอกระยะหางโดยคลิกที่เมนู
View > Show > Smart Guides

เมื่อกดปุ€ม Alt แลวใชเครื่องมือ (Move Tool) แดรกเมาสเพื่อก็อปปxyวัตถุอีกครั้ง ก็จะ
ปรากฎระยะหางของวัตถุขึ้นมา ซึ่งชวยใหเราสามารถจัดระยะวัตถุใหหางเทาๆกันไดทันที

5. การบันทึก
ชิ้นงาน
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5. การบันทึกชิ้นงาน
1

การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกงานแบบแก1ไขได1
การบันทึกงานในโปรแกรม
Adobe Photoshop สามารถเลือกบันทึก
งานแบบไฟลที่แกไขไดและไฟลสําเร็จ ซึ่งการ
บันทึกงานแบบแกไขไดสามารถทําได ดัง
ขั้นตอนตอไปนี้
1. คลิกที่เมนู File
2. เลือก Save As…/Shift + Ctrl + S

2

5. การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกงานแบบแก1ไขได1
3. ในชอง File name ใหทําการ
ตั่งชื่อไฟลงานตามตองการ
4. ในชอง Format ใหทําการ
เรียนกชนิดไฟลเปน Photoshop
(*.PSD,*.PDD)
5. คลิก Save

3

5

4

5. การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกงานแบบแก1ไขได1

เมื่อทําการบันทึกเสร็จสิ้น จะปรากฎแท็บชื่อภาพ สําหรับเลือก
ทํางานกับภาพ หรือปดภาพที่ไมตองการใชงาน
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5. การบันทึกชิ้นงาน
1

การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกงานแบบแก1ไขไม+ได1
การบันทึกงานในโปรแกรม
Adobe Photoshop แบบไฟลที่แกไขไมได
สามารถบันทึกไดหลายนามสกุลขึ้นอยูกับ
ลักษณะการใชงาน ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. คลิกที่เมนู File
2. เลือก Save As…/Shift + Ctrl + S

2

5. การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกงานแบบแก1ไขไม+ได1
3. ในชอง File name ใหทํา
การตั่งชื่อไฟลงานตามตองการ
4. ในชอง Format ใหทําการ
เรียนกชนิดไฟลเปน
..................
5. คลิก Save

5

3

4

5. การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกงานแบบแก1ไขไม+ได1
ชนิดของไฟลภาพ
JPG,JPEG (Joint Photographic
Export Group) เปนไฟลภาพที่ใชงานมากที่สุด
ใชในงานรีทัชไดดี เพราะแสดงสีไดสูงสุดถึง 16.7
ลานสี สวนใหญเปนภาพเสมือนจริง เชน ภาพวิว
ทิวทัศน ภาพคน หรือภาพที่สามารถไลโทนสีที่
สวยงาม
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5. การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกงานแบบแก1ไขไม+ได1
ชนิดของไฟลภาพ
GIF (Graphics Interchange Format)
เปนประเภทของไฟลที่เหมาะสมกับงานดานเว็บไซต
เนื่องจากลดทอนสีใหเหลือประมาณ 256 สีได ไฟล
ภาพจึงมีขนาดเล็กลง เหมาะกับภาพที่มีรายละเอียด
ไมมาก เชน โลโกที่สําคัญ ไฟลภาพประเภทนี้ยังแสดง
ภาพแบบพื้นหลังทะลุ (Transparency) และใช
บันทึกภาพเคลื่อนไหวได

5. การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกงานแบบแก1ไขไม+ได1
ชนิดของไฟลภาพ
PNG (Portable Network Graphic)
เปนไฟลที่รวมคุณสมบัติของ GIF กับ JPEG เขาดวยกันคือ
บีบอัดขนาดไฟลใหเล็กมากกวา GIF ถึง 30% แตยังแสดงสี
ใหเหมือน JPEG นอกจากนี้ยังบันทึกภาพแบบพื้นหลังทะลุ
(Transparency) ไดโดยไมมีป^ญหาขอบหยักเหมือนไฟล
GIF

5. การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกงานแบบแก1ไขไม+ได1
ชนิดของไฟลภาพ
RAW เปนไฟลภาพจากกลอง
ดิจิตอลในกลุม DSLR ที่เก็บรายละเอียด
ของภาพไดสูงมาก การจัดการกับไฟลภาพ
ลักษณะนี้จะตองใช Camera Raw มา
ชวยในหารทํางาน
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5. การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกชิ้นงาน
การบันทึกงานแบบแก1ไขไม+ได1
ชนิดของไฟลภาพ
TIFF(Tagged Image
File Format) เปนไฟลที่สรางใน
Adobe Photoshop เพื่อนําไปใช
กับงานสิ่งพิมพ เนื่องจากสามารถ
เก็บรายละเอียดตางๆของภาพได
เปนอยางดี

ใบงานที่ 3

แบบฝ•กหัดท1ายหน+วย
1. จงอธิบายประวัติความเปนมาของโปรแกรม Adobe photoshop ตามที่
นักเรียนเขาใจมาพอสังเขป ?
2. จงอธิบายคําสั่งบนเมนูบาร (Menu Bar) ที่นักเรียนคิดวามีความสําคัญ
และเปนประโยชนกับงานกราฟกมากที่สุดมาอยางนอย 3 เมนู ?
3. เครื่องมือตางๆในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สามารถแบง
ประเภทของเครื่องมือออกเปนกลุมยอยทั้งหมด 6 ประกอบไปดวย
เครื่องมือใดจงอธิบาย ?
4. หากตองการเพิ่มเลเยอรตองที่คลิกที่ไอคอนใด และมีขั้นตอนการทํางาน
อยางไรจงอธิบาย ?
5. จงอธิบายชนิดของไฟลภาพที่นักเรียนสนใจมาอยางนอย 3 ชนิด ?
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