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การออกแบบงานกราฟก 

กราฟก (Graphic) 

งานกราฟกเปนสวนสําคัญทีม่ีบทบาทย่ิงตอการออกแบบและกระบวนการผลิตส่ือ โดย
เฉพาะที่ตองการการสัมผัสรับรูดวยตา ไดแก หนังสือ นติยสาร วารสาร แผนพับแผนปายโฆษณา 
บรรจุภัณฑ แผนปลิว โทรทศัน ภาพยนตร ฯลฯนักออกแบบจะใชวิธกีารทางศิลปะและหลักการ
ทางการออกแบบรวมกนัสรางสรรครูปแบบส่ือเพื่อใหเกดิศักยภาพในการที่จะเปนตัวกลางของ
กระบวนการสือ่ความหมายระหวางผูสงสารและผูรับสาร นักออกแบบกราฟกจะตองคนหา 
รวบรวมขอมูลตางๆขบคิดแนวทางและวางรูปแบบที่ดีทีสุ่ดในอันทีจ่ะทําใหส่ือนัน้สามารถดึงดูด
กลุมเปาหมายใหเกิดการรับรู ยอมรับ และมีทัศนะคติที่ดีตอการตอบสนองส่ือที่มองเหน็ 
 
ประวัติของงานกราฟก 

งานกราฟกมีประวัติความเปนมาตามหลักฐานในอดีตเมื่อมนุษยเร่ิมรูจักการขีดเขียน ขุด 
จารึกเปนรองรอย ใหปรากฏเปนหลักฐานในปจจุบัน การออกแบบกราฟกสมัยกอนประวัติศาสตร
จึงเปนการเร่ิมตนการส่ือความหมายดวยการวาดเขียน ตอมาประมาณ 9000 ป กอนคริสตกาล 
ชาว Sumerien ในแควนเมโสโปเตเมีย ไดเร่ิมเขียนตัวอักษรรูปล่ิม และตัวอักษร Hieroglyphic 
ของชาวอียิปต งานกราฟกเร่ิมไดรับการยอมรับมากข้ึนเมื่อไดคิดคนกระดาษและวิธีการพิมพ ในป
ค.ศ.1950 การออกแบบไดชื่อวา Typographical Style เปนการพัฒนาโดยนักออกแบบชาวสวิส 
ต้ังแตสมัยหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เปนตนมา การออกแบบกราฟกไดพัฒนาและขยายขอบเขต
งานออกไปอยางกวางขวาง ไมจํากัดอยูแตในส่ิงพิมพเทานั้น โดยเขาไปอยูในกระบวนการสื่อสาร
อ่ืนๆ เชน ภาพยนตร โทรทัศน วีดีทัศน การถายภาพ โปสเตอร การโฆษณา ฯลฯ การออกแบบ
กราฟกในปจจุบันเปนยุคของอิเล็กทรอนิกส นวัตกรรมและเทคโนโลยีไดนําเคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุ
อุปกรณ มาชวยในการออกแบบกราฟกไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใชคอมพิวเตอรมีโปรแกรม
ดานการจัดพิมพตัวอักษร ที่นิยมกันมากคือ Microsoft Word และยังมีโปรแกรมอ่ืนๆ ที่สนับสนุน
งานกราฟกอีกมากมาย เชน Adobe Photoshop, Illustrator, PageMaker, CorelDraw, 3D 
studio, LightWave 3D, AutoCad ฯลฯ 
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ความหมายของกราฟก 

กราฟกหมายถึงภาพลายเสนหรือภาพที่เกิดจากการวัด จากการขีดเขียนที่แสดงดวย
ตารางหรือแผนภาพ การวาดเขียนหรือการระบายสี การสรางงานศิลปะบนพื้นระนาบหรืออาจ
กลาวอีกนัยหนึ่งวางานกราฟกหมายถึงกระบวนการออกแบบตางๆในส่ิงที่เปนวัสดุ 2 มิติ คือมี
ความกวางและความยาวเทานั้น เชน งานออกแบบบานของสถาปนิกในการเขียนแบบ ตัวภาพ
และรายละเอียดบนแปลนบานเรียกวาเปนงานกราฟก การเขียนภาพเหมือนจริงของจิตรกร การ
ออกแบบภาพโฆษณาของนักออกแบบ การออกแบบฉลากหรือลวดลายหรือภาพประกอบหรือ
ตัวอักษรที่ปรากฏบนฉลากสินคา บนตัวสินคาหรือบนภาชนะบรรจุภัณฑสินคา ฯลฯ เหลานี้จัดวา
เปนงานกราฟกทั้งสน 

การออกแบบ 

คือการวางแผนสรางสรรครูปแบบ โดยวางแผนจัดสัดสวนประกอบของการออกแบบให
สัมพันธกับประโยชนใชสอย วัสดุ และการผลิตของส่ิงทีต่องการออกแบบนั้น ซึ่งเปนองคประกอบ
ทางความงามและพิจารณาถึงประโยชนใชสอยการออกแบบที่ดีนัน้ควรจะคํานงึถงึปจจัยตอไปนี ้

1. รูปแบบที่สรางสรรค 
2. มีความงามทีน่าสนใจ 
3. สัมพันธกับประโยชนใชสอย 
4. เหมาะสมกับวสัดุ 
5. สอดคลองกับการผลิต 

ความหมายของการออกแบบงานกราฟก 

1. การใชศิลปะสรางช้ินงานตามที่ไดวางแผนไว โดยมีองคประกอบทางดานการออกแบบ
ไดแก จุด เสน สี เปนตน เชน ออกแบบหนังสือ นิตยสารโฆษณา หีบหอ แผนพับ ปายภาพยนตร 
โปสเตอรนิทรรศการ 
 
องคประกอบของการออกแบบงานกราฟก 

1. จุด (DOT) 
2. เสน (LINE) 
3. รูปทรง (FORM) และรูปราง (SHAPE) 
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4. ที่วาง หรือ ชองไฟ (SPACE) 
5. สี (COLOR) 
6. พื้นผิว (TEXTURE) 

 
ชนิดของภาพกราฟก 

1. ภาพกราฟกแบบ Raster หรือแบบบิตแมป (Bitmap) ลักษณะภาพแบบนี้คาสีหรือจุด
สีจะมีคาคงที่ตายตัวตามการสรางภาพทีม่ีความละเอียดตางกันไป ซึ่งเหมาะสําหรับภาพที่ตองการ
ระบายสี สรางสี ภาพชนิดนี้มีขอจํากัดในเร่ืองของคาสี เมื่อมีการขยายภาพจะทําใหความละเอียด
ของภาพลดลง และส้ินเปลืองหนวยความจํา ตัวอยางภาพชนิดนี้เชน ภาพท่ีมีนามสกุล .BMP , 
.PCX , .TIF , .JPG , .MSP , PCD , .PCT  

2. ภาพกราฟกแบบ Vector หรือ object-Oriented Graphics ลักษณะภาพแบบนี้ คาสี
หรือจุดสีมีการคํานวณคาทางคณิตศาสตรไมมีคาคงที่ โดยหากมีการยอขยายรูป เปล่ียนแปลง
ขนาดรูป ก็จะทําใหความละเอียดของภาพไมลดลง นอกจากนี้ขนาดของไฟลจะมีขนาดเล็กกวา
ภาพ bitmap ตัวอยางภาพชนิดนี้เชน ภาพที่มีนามสกุล .EPS , .WMF , .CDR , .AI , .DRW , .PLT 
 
วงจรส ี(Colour Circle) 

1. สีข้ันที่ 1 คือ แมสี ไดแก สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน 
2. สีข้ันที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีข้ันที่ 1 หรือแมสีผสมกันใน

อัตราสวนที่เทากัน จะทําให เกิดสีใหม 3 สี ไดแก   

- สีแดง ผสมกับสีเหลือง ไดสี สม 

- สีแดง ผสมกับสีน้ําเงิน ไดสีมวง 

- สีเหลือง ผสมกับสีน้าํเงนิ ไดสีเขียว 
3. สีข้ันที่ 3 คือ สีที่เกิดจากสีข้ันที่ 1 ผสมกับสีข้ันที่ 2 ใน

อัตราสวนที่เทากันจะไดสีอ่ืน ๆ อีก 6  สี คือ 

- สีแดง ผสมกับสีสม ไดสี สมแดง 

- สีแดง ผสมกับสีมวง ไดสีมวงแดง 
- สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ไดสีเขียวเหลือง 

- สีน้ําเงิน ผสมกับสีเขียว ไดสีเขียวน้าํเงิน 

- สีน้ําเงิน ผสมกับสีมวง ไดสีมวงน้ําเงนิ 
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- สีเหลือง ผสมกับสีสม ไดสีสมเหลือง  

 วรรณะของสี คือสีที่ใหความรูสึกรอน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีรอน 7 สี และ สีเยน็ 7 สี ซึ่งแบงที ่สี
มวงกับสีเหลือง ซึง่เปนไดทั้งสองวรรณะสีตรงขาม หรือสีตัดกัน หรือสีคูปฏิปกษ เปนสีที่มีคาความ
เขมของสี ตัดกันอยางรุนแรง ในทางปฏิบัติไมนิยมนํามาใชรวมกนั เพราะจะทําใหแตละสีไมสดใส
เทาที่ควร การนําสีตรงขามกนัมาใชรวมกนั อาจกระทําไดดังนี ้

1. มีพื้นที่ของสีหนึ่งมาก อีกสีหนึ่งนอย 
2. ผสมสีอ่ืนๆ ลงไปสีใดสีหนึ่ง หรือทั้งสองสี 
3. ผสมสีตรงขามลงไปในสีทัง้สองสี 
สีกลาง คือ สีที่เขาไดกับสีทกุสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี 

คือ สีน้ําตาล กับ สีเทา 

- สีน้ําตาล เกิดจากสีตรงขามกันในวงจรสีผสมกัน 
ในอัตราสวนทีเ่ทากัน สีน้าํตาลมีคุณสมบัติสําคัญ คือ ใชผสมกับสี
อ่ืนแลวจะทําใหสีนัน้ ๆ เขมข้ึนโดยไมเปล่ียนแปลงคาสี ถาผสม
มาก ๆ เขากจ็ะกลายเปนสีน้าํตาล   

- สีเทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีในวงจรสีผสมกนั ใน
อัตราสวนเทากัน สีเทามีคุณสมบัติที่สําคัญคือ ใชผสมกับสีอ่ืน ๆ 
แลวจะทาํให มืด หมน ใชในสวนที่เปนเงา ซึง่มีน้าํหนกัออนแกใน
ระดับตาง ๆ ถาผสมมาก ๆ เขาจะกลายเปนสีเทา 
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หลักการใชส ี 
การใชสีกับงานออกแบบนัน้ อยูทีน่ักออกแบบมีจุดมุงหมายใดที่จะสรางความสนใจ ความ

เราใจตอผูดูเพือ่ใหเขาถงึจุดหมายที่ตนตองการ หลักของการใชมีดังนี ้ 
 
 
 

 
 

 
1. การใชสวีรรณะเดียว  

ความหมายของสีวรรณะเดียว (tone) คือกลุมสีที่แบงออกเปนวงลอของสีเปน 2 วรรณะ 
คือคือ  

- วรรณะรอน (warm tone) ซึ่งประกอบดวย สีเหลือง สีสม สีแดง สีมวง สีเหลานี้ให
อิทธิพล ตอความรูสึก ต่ืนเตน เราใจ กระฉับกระเฉง ถือวาเปนวรรณะรอน  

- วรรณะเย็น (cool tone) ประกอบดวย สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน สีมวง สีเหลานี้ดู เยน็
ตา ใหความรูสึก สงบ สดชืน่ (สีเหลืองกบัสีมวงอยูไดทั้งสองวรรณะ) การใชสีแตละ
คร้ังควรใชสีวรรณะเดียวในภาพทั้งหมด เพราะจะทําใหภาพความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกนั (เอกภาพ) กลมกลืน มีแรงจงูใจใหคลอยตามไดมาก  
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2. การใชสีตางวรรณะ  
หลักการทัว่ไป ใชอัตราสวน 80% ตอ 20% ของวรรณะสี คือ ถาใชสีวรรณะรอน 80% สี

วรรณะเย็นก็ 20% เปนตน ซึ่งการใชแบบนี้สรางจุดสนใจของผูดู ไมควรใชอัตราสวนที่เทากันเพราะ
จะทาํใหไมมีสีใดเดน ไมนาสนใจ 

3. การใชสีตรงกันขาม  
สีตรงขามจะทาํใหความรูสึกที่ตัดกันรุนแรง สรางความเดนและเราใจไดมากแตหากใชไม

ถูกหลัก หรือ ไมเหมาะสมหรือใชจํานวนสีมากสีจนเกนิไป ก็จะทําใหความรูสึกพรามัว ลายตา 
ขัดแยง ควรใชสีตรงขาม ในอัตราสวน 80% ตอ20% หรือหากมีพืน้ทีเ่ทากนัที่จําเปนตองใช ควรนํา
สีขาวหรือสีดํา เขามาเสริม เพื่อตัดเสนใหแยกออกจากกันหรืออีกวิธหีนึ่งคือการลดความสดของสี
ตรงขามใหหมนลงไป 

- สีตรงขามมี 6 คูไดแก 

- สีเหลือง ตรงขามกับ สีมวง 

- สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว 

- สีน้ําเงิน ตรงขามกับ สีสม 

- สีเขียวเหลือง ตรงขามกับ สีมวงแดง 

- สีสมเหลือง ตรงขามกับ สีมวงน้ําเงิน 

- สีสมแดง ตรงขามกับ สีเขียวน้าํเงนิ 
การใชสีตัดกัน ควรคํานงึถงึความเปนเอกภาพดวย วธิีการใชมีหลายวธิี เชน ใชสีใหมี

ปริมาณตางกนั เชน ใชสีแดง 20 % สีเขียว 80% หรือ ใชเนื้อสีผสมในกันและกนั หรือใชสีหนึง่สีใด
ผสมกับสีคูที่ตัดกัน ดวยปริมาณเล็กนอยรวมทั้งการเอาสีที่ตัดกันมาทําใหเปนลวดลายเล็กๆ 
สลับกัน  

ในผลงานชิ้นหนึ่ง อาจจะใชสีใหกลมกลืนกันหรือตัดกันเพียงอยางใดอยางหนึ่ง 
หรืออาจจะใชพรอมกันทัง้ 2 อยางทัง้นี้แลวแตความตองการ และความคิดสรางสรรคของ
เรา ไมมีหลกัการ หรือรูปแบบท่ีตายตัว  
 
โหมดสสีําหรบังานกราฟก 

1. Bitmap โหมดสีที่มีการเก็บขอมูลสีเพียง 1 Bit ตอ 
Pixel ซึ่งจะทําใหรูปในโหมดนี้มีเพียง สีขาวหรือดําเทานั้น และ
ไมสามารถไลเฉดสีได ทําใหภาพหยาบมากและไมสามารถ
ตกแตงใด ๆ ได ขอดีของโหมดภาพแบบนี้คือ ภาพจะมีขนาดที่
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เล็กมาก สามารถใชสรางภาพลายเสน หรือโลโกที่ไมตองการสีสันได 
  

2. Grayscale โหมดสําหรับภาพขาวดํา สามารถไลเฉดสี
ไดทําใหภาพมีความคมชัดกวา Bitmap มาก สามารถใชกับ
เคร่ืองมือใน Photoshop ไดแทบทุกตัว 
  
 

3. Duotone โหมดสีที่สามารถปรับความคมชัดและเฉด
สีของภาพแบบ Grayscale ใหมีความหลากหลายมากข้ึน 
สามารถใชสีอ่ืน ๆ เขามาเสริมในสีดํา ทําใหภาพมีความนาสนใจ
ข้ีน 

 
 
4. Indexed Color โหมดสีที่จํากัดไวเพียง 256 สี โดย 

Photoshop จะปรับสีใหใกลเคียงกับสีที่กําหนดไวทั้ง 256 สีที่ถูก
กําหนดไวแลว ซึ่งจะทําใหขนาดของภาพไมใหญมาก และยังคง
คุณสมบัติของภาพไวอยางครบถวน 
  

5. RGB Color โหมดสีที่ถอดคุณสมบัติของภาพแบบ 
RGB มาสรางเปนโหมดภาพ โดยมีสี แดง เขียว และน้ําเงิน โดยแต
ละสีจะไลได 256 ระดับ โดยใชหลักการการรวมแสงสี ซึ่งสามารถ
สรางสีไดสูงสุด 16.7 ลานสี หลักการแสดงสีของ จอคอมพิวเตอร
นั้นจะแสดงเปน RGB อยูแลว ฉะนั้น ไมวาจะเลือกโหมดการ
ทํางานใดก็ตาม การแสงดผลบนจอภาพก็จะใชเปน RGB อยูเชนเดิม 
   

6. CMYK โหมดมาตรฐานสําหรับเครื่องพิมพ โดยแบงสี
เปน 4 สีหลักไดแก ฟา ชมพูมวง เหลือง และดํา โดยในแตละสีจะมี
คา 8 Bit ซึ่งทําใหในแตละ Pixel จะเก็บคาถึง 32 Bit ในโหมดนี้ 
Photoshop จัดเตรียมสําหรับภาพที่ใชในการพิมพ โดยแกไข
จุดบกพรองของโหมดสี RBG ที่เคร่ืองพิมพไมสามารถพิมพสีบางสี
ออกไปได 
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7. Lab Color เปนโหมดสีที่ไมข้ึนกับอุปกรณใด ๆ เหมาะ

กับการใชงานระหวาง ระบบคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน เชน 
Windows ไปยัง Mac 
 
 
 

8. Multichannel การเก็บสีจํานวน 8 Bit ตอ Pixel ทําใหมี
ความจํากัดของจํานวนสี ซึ่งใชกับการพิมพแบบพิเศษที่ไม
ตองการความละเอียด และสีที่ฉูดฉาดมากนัก 
 
 
ชนิดของไฟลรูปภาพ 

1. .PSD (Photoshop File) เปนไฟลทีเ่ก็บข้ันตอนการทาํงานไวโดยดูจากเลเยอรการทาํงาน 
ซึ่งสามารถนําไฟลไปปรับปรุงแกไขได จะนยิมบันทึกทุกคร้ังที่มีการทาํงาน 

2. .TIFF (Tagged Image File Format) เปนไฟลที่สามารถเก็บข้ันตอนการทาํงานไวได 
ขอดีของไฟลนามสกุลนี้คือ ภาพมีความละเอียด ซึง่เหมาะกับงานนิตยสาร หรือส่ือ
ส่ิงพิมพที่ตองการความละเอียดของภาพสูง 

3. .JPG, .JPEG (Joint Photoshop Experts Group) เปนไฟลขนาดเล็กเพราะสามารถบีบ
อัดขอมูลได เหมาะกับงานดานเว็บไซต และใชในการประกอบเอกสารตาง ๆ ที่ไมจาํเปน
จะตองใชความละเอียดของภาพสูงนัก 

4. .GIF (Graphics Interchange Format) เปนไฟลขนาดเล็กเหมือนกับ .JPG แตเหมาะกับ
งานดานภาพลายเสนมากกวา นิยมนาํมาทําเปนภาพเคล่ือนไหวที่มองทะลุได เหมาะกับ
งานดานตกแตงเว็บไซต 

5. .PNG ( Portable Network Graphics) ซึ่งเปนรูปแบบของไฟลรูปภาพที่ถูกพัฒนามาเพื่อ
ใชสําหรับการแสดงผลบนเวบ็ไซตโดยเฉพาะ และเพื่อใชแทนรูปแบบของไฟล GIF ดวย
เหตุผลทางดานลิขสิทธิ ์เพราะ PNG นั้นเปนรูปแบบของไฟลรูปภาพที่มีลิขสิทธิ์แบบ 
Open Source สามารถนาํไปใช และพัฒนาตอไดอยางอิสระ โดยที่คุณสมบัติทั่วๆไปของ 
PNG นั้นจะคลายกับ GIF คือ มีการบีบอัดไฟลไดโดยไมสูญเสียคุณภาพ นอกจากนีย้งั
สามารถบีบอัดไฟลใหมีขนาดเล็กกวา GIF ประมาณ 10-30% และสามารถทาํพืน้หลัง
โปรงใส (Transparency) ไดเหมือนกับ GIF 
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ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก  
1. Photo Retouching โปรแกรมที่

เหมาะสําหรับการแกไข ตกแตงภาพ และ ทําเอฟ
เฟกตใหกับภาพที่ไดสรางข้ึนมาแลว ซึ่งอาจจะ
มาจากภาพถายจริง ไดแก Adobe PhotoShop, 
Corel Photo Scape, PaintShop 
 
 
 
 
 

2. Graphic Illustrator โปรแกรมสําหรับ
การออกแบบงานกราฟก หรืองาน Layout ซึ่ง
เปนงานสองมติิ มีการเขียนรูปในลักษณะการ
เนนเสน เนนรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งไมใชรูปถาย 
ไดแก Adobe Illustrator, CorelDraw 
 
 
 
 

3. Computer Aided Design โปรแกรมสําหรับการเขียนภาพท่ีแสดงออกถึงมิติ ขนาดทีใ่ห
ความชัดเจนของวัตถทุี่ตองการสรางข้ึนมา ไดแก Auto CAD, Autodesk Revit  
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4. Computer Assisted Instruction โปรแกรมสรางส่ือการเรียนการสอน Authoware, CAI  
EZ 2000, Captivate 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 3D Photo Realistic โปรแกรมที่สามารถสรางภาพสามมติิ ที่มีมวลและปริมาตร และมี
คุณสมบัติของพ้ืนผิว จนเกิดความสมจริงของแสง และเงา ไดแก 3D studio MAX, Auto CAD 3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Presentation โปรแกรม
กราฟก สําหรับชวยในการนาํเสนองาน 
ในลักษณะเปนสไลดประกอบคําบรรยาย 
มีการสรางภาพ กราฟกที่ดูแลวเขาใจงาย
ข้ึน เชน กราฟชนิดตาง ๆ หรือการสราง
แผนผังการจัดองคกร โปรแกรมประเภท
นี้สวนมากใชในงานธุรกิจ 
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7. Animation เปนโปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหวตามลําดับ โปรแกรมจะแสดงภาพเปน
ลําดับใหแลดูเหมือนภาพเคลื่อนไหว โดยอาจมีเทคนิคตางๆ ประกอบการแสดงภาพเชน การซอน
ภาพ, การเล่ือนภาพ, การเล่ือนภาพใหหายไปได และการแปลงภาพ รวมถึงมีลักษณะการโตตอบ
กับผูใชดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
เกียรติพงษ  บุญจิตร. คูมือ Photoshop CS4 Professional Guide. ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร 
เซ็นเตอร จาํกดั, 2552 
http://www.edu-mine.com/photoshop/lesson5_colormode.html 
http://meomeephotoshop.blogspot.com/2011/01/blog-post.html 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/157882 
http://www.vcharkarn.com/vblog/33172/3 
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โปรแกรม Adobe Photoshop 
 

 โปรแกรม Photoshop เปนโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใชสําหรับตกแตงภาพถายและ
ภาพกราฟฟก ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนงานดานส่ิงพิมพ นติยสาร และงานดาน
มัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแตงภาพและการสรางภาพ ซึ่งกําลังเปนที่มนิยมสูง
มากในขณะนี ้เราสามารถใชโปรแกรม Photoshop ในการตกแตงภาพ การใส Effect ตาง ๆใหกับ
ภาพ และตัวหนังสือ การทําภาพขาวดํา การทําภาพถายเปนภาพเขียน การนําภาพมารวมกัน การ 
Retouch ตกแตงภาพตาง 
สวนประกอบของโปรแกรม 

 
1. Menu Bar : คือแถบรายการชุดคําส่ังทีใ่ชสําหรับการทํางาน เชน คําส่ังในการเปด-

ปดไฟล คําส่ังการปรับแตงรูปภาพ 

2. Tool Box : คือกลองเคร่ืองมือสําหรับสรางและตกแตงภาพ โดยเคร่ืองมือแบงเปน

หมวดหมูตามลักษณะการทาํงาน เชน เคร่ืองมือสําหรับการเลือกพื้นที ่เคร่ืองมือสําหรับ

ลบภาพ เคร่ืองมือสําหรับเติมสี เปนตน 

Tool Box 

Menu Bar 

Option Bar 

Palettes 

Work Space 
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3. Option Bar : คือ สวนที่ใชกําหนดคุณสมบัติของเคร่ืองมือที่เลือกทาํงานอยู เชน การ

กําหนดขนาดของหัวพูกนัในเคร่ืองมือสําหรับวาดภาพ 

4. Palettes : คือ กลุมของหนาตางที่ชวยควบคุมรายละเอียดปลีกยอยในข้ันตอนการ

ทํางาน เชน พาเลท History ที่ชวยบันทึกข้ันตอนการตกแตงภาพเอาไวสําหรับกลับมา

แกไข หรือพาเลท Navigator สําหรับควบคุมการซูมภาพ  

5. Work Space : คือพื้นทีก่ารทํางาน สําหรับเปดไฟลรูปภาพหรือสรางงานใหม 

การสรางไฟลงานใหม 
1) เมนู File  New 
2) กําหนดคุณสมบัติของไฟลงาน 

- Name : ชื่องาน 

- Preset :  รูปแบบของไฟลงาน 

- Size : ขนาดของไฟลงาน 

- Width : ความกวางของไฟลงาน 

- Height : ความสูงของไฟลงาน 

- Resolution : ความละเอียดของไฟล 

- Color Mode : โหมดสีที่ตองการ 

- Background Contents : ชนิดของพืน้หลัง 
3) คลิกปุม OK 

 

 1. 
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เครื่องมือ 
 เคร่ืองมือในโปรแกรม Adobe Photoshop นั้นแบงเปนหมวดหมูตามลักษณะการใชงาน
ดังนี ้

1. การเลือกและเคล่ือนยาย 

เครื่องมือ คุณสมบัติ วิธีการใช 

 
Move Tool 

- เคล่ือนยายรูปภาพ - กดเมาสคางทีรู่ปภาพและลากไปยัง
ตําแหนงที่ตองการ 

 
Rectangular Marquee Tool 

- เลือกพืน้ที่เปนรูปส่ีเหล่ียม - กดเมาสคางและลาก รอบ ๆ พืน้ที่ใหได
ตามขนาดที่ตองการ 

 
Elliptical Marquee Tool 

- เลือกพืน้ที่เปนรูปวงกลมหรือวงรี - กดเมาสคางและลาก รอบ ๆ พืน้ที่ใหได
ตามขนาดที่ตองการ 

 
Single Row Marquee Tool 

- เลือกพืน้ที่เปนเสนตรงแนวนอน - คลิกเมาสบริเวณที่ตองการ 

 
Single Column Marquee Tool 

- เลือกพืน้ที่เปนเสนตรงแนวต้ัง - คลิกเมาสบริเวณที่ตองการ 

 
Lasso Tool 

- เลือกพืน้ที่เปนรูปทรงอิสระ - กดเมาสคางและลากใหรอบพื้นที่ที่
ตองการ 

 
- เลือกพืน้ที่เปนลักษณะรูปหลาย
เหล่ียม 

- คลิกเมาสที่จุดเร่ิมตนเล่ือนเมาสไปตาม
ทิศทางของพืน้ทีท่ี่ตองการและคลิกเพื่อ

 2. 

 3. 
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เครื่องมือ คุณสมบัติ วิธีการใช 
Polygonal Lasso Tool สรางพืน้ที่ ทําซ้ําจนกวาจะวนกลับมา

จุดเร่ิมตน 

 
Magnetic Lasso Tool 

- เปนการสรางพื้นที่ของ Selection 
อยางอิสระและรวดเร็วในลักษณะของ
แมเหล็กที่ดูดเขาหาสีโดย Magnetic 
Lasso Tool จะใชความแตกตาง
ระหวางสีที่เลือกกับสีของ 
Background เปนตัวกาํหนดขอบเขต
พื้นที่ Selection 

- คลิกเมาสเพื่อกําหนดจุดเร่ิมตนแลว ให
ปลอยเมาสแลวลากเมาสตามขอบเขต
พื้นที่ที่ตองการเลือก Magnetic Lasso 
Tool จะเลือกขอบเขตพื้นที ่Selection 
เองโดยอัตโนมัติจนสุดทายใหคลิกเมาส
บรรจบที่จุดเร่ิมตนคร้ังแรก จะเกิด 
Selection ข้ึน 

 
Quick Selection Tool 

- เลือกพืน้ที่บริเวณที่คลิก - คลิกพื้นทีท่ี่ตองการ 

 
Magic Wand Tool 

- เลือกพืน้ที่โดยอางอิงคาสีบริเวณที่
คลิก 

- คลิกพื้นทีท่ี่ตองการ 

Crop Tool -  -  
 

การใชงานเครื่องมือกลุมการเลือกพื้นที่และจัดการรูปภาพ 

1. เคร่ืองมือ  (Rectangular Marquee Tool)  

1) คลิกเลือกเคร่ืองมือ 

2) กดคางและลากตามแนวทแยงบริเวณที่ตองการเลือก และปลอยเมาส 

 

 1. 

 2. 
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2. เคร่ืองมือ  (Elliptical Marquee Tool ) 

1) คลิกเลือกเคร่ืองมือ 

2) กดคางและลากตามแนวทแยงบริเวณที่ตองการเลือก และปลอยเมาส 

 
 

 

 1. 

 2. 
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3. เคร่ืองมือ  (Lasso Tool) 

1) คลิกเลือกเคร่ืองมือ 

2) กดเมาสคางและลากรอบพืน้ทีท่ี่ตองการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1. 

 2. 
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4. เคร่ืองมือ  (Polygonal Lasso Tool) 

1) คลิกเลือกเคร่ืองมือ 

2) คลิกบริเวณทีต่องการและเล่ือนเมาสตามทิศทาง 
3) คลิกเมาสเพื่อกําหนดจุดในการเลือก  

4) ทําซํ้าขอ 2-3 จนกวาจะกลับมาจุดเร่ิมตน 

 
 

 
 
 

 1. 

 2. 

 4. 

 3. 
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5. เคร่ืองมือ  (Magnetic Lasso Tool) 

1) คลิกเลือกเคร่ืองมือ 

2) คลิกบริเวณทีต่องการและเล่ือนเมาสไปตามขอบเขตของภาพที่ตองการจนวนกลับมา
ยังจุดเร่ิมตน 

 

 
 
 

 1. 

 2. 
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6. เคร่ืองมือ  (Quick Selection Tool) 

1) คลิกเลือกเคร่ืองมือ 

2) คลิกบริเวณท่ีตองการเลือก 

 
 

7. เคร่ืองมือ  (Magic Wand Tool) 

1) คลิกเลือกเคร่ืองมือ 

2) คลิกบริเวณท่ีตองการเลือก 

 

 1. 

 2. 

 1. 

 2. 
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8. เคร่ืองมือ  (Crop Tool) 

1) คลิกเลือกเคร่ืองมือ 

2) กดเมาสคางและลากรอบรูปภาพ 

3) คลิกเคร่ืองหมาย  ที่บริเวณ Option Bar หรือกดปุม Enter 

 
 

 
 
การจัดการกบัขนาดรูปภาพและรูปทรงของภาพ 

1) เมนู Edit  Transform  
2) เลือกคําส่ังที่ตองการ 

- Scale : ปรับขนาดรูปภาพ 
- Rotate : หมุนรูปภาพ 
- Skew : การบิดภาพ โดยบิดแนวเดียวกับกรอบรูปภาพ 
- Distort : การบิดภาพแบบอิสระ 
- Perspective : การปรับภาพมุมใดมุมหนึง่ โดยมุมตรงกันขามจะปรับดวย 
- Warp : การดัดรูปภาพ 

 1. 

 2. 

 3. 
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3) ปรับขนาด บิด หรือหมุนรูปภาพ 
4) คลิกเคร่ืองหมาย  ที่ Option Bar หรือกดปุม Enter 

 
 

 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 


