
      

  

 ปัจจุบนัน้ีนบัเป็นยคุแห่งขอ้มูลและข่าวสารที่เรียกกนัสั้นๆว่า “ยุคโลกาภิวัฒน์”   ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยเีป็นส่วนส าคญัในชีวติประจ าว ันของมนุษย ์มากขึ้ น “คอมพิวเตอร์” (COMPUTER)  นับว่า
เป็นเทคโนโลยีประเภทหน่ึงที่ก ้าวเข ้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์เ ป็นอย่างมาก การ
เรียนวชิาคอมพวิเตอร์จึงเป็นส่ิงที่จ  าเป็นส าหรับเยาวชนในปัจจุบัน  ดังนั้ นสถานศึกษาต่างๆ  จึงจ ัดให้
วิชาคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน   ในระดบัชั้นอนุบาล  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  
และ อาชีวศึกษา 

  ดงันัน้จึงไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา    และได้
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์โดยเรียบเรียงจากเอกสาร และซอฟแวร์ต่างๆ  ให้กบัแต่ละสถาบนั 
และสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑   ของ
กระทรวงศึกษาธิการ   ภายในเล่มมีการใชโ้ปรแกรม Adobe  Photoshop CS5 ส าหรับสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ 
นอกจากน้ียงัมีแบบฝึกหดัทา้ยบท ส าหรับนักเรียนเพื่อเสริมทกัษะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ   เม่ือนักเรียนได้
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจนครบเน้ือหาภายในเล่มแล้ว จะท าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่จะใช้
คอมพวิเตอร์เบื้องตน้ และใชค้อมพวิเตอร์ระบบมลัติมีเดียในโปรแกรมต่างๆ ได ้

     คณะผูจ้ดัท  าไดเ้รียบเรียงแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เล่มน้ีขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนส าหรับสถานศึกษาต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผูเ้รียนในการน าไปประยกุต์
กบัการท างานในยคุปัจจุบนั มิไดมี้จุดมุ่งหมายเพือ่จ  าหน่าย 
 

ค ำน ำค ำน ำ 



 
 

 
เร่ือง หน้า 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรียนรู้และเร่ิมตน้ใชง้านโปรแกรม  Adobe  Photoshop CS5  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 การสร้าง  Selection ในรูปแบบต่าง ๆ 26 

 

          

 

สารบัญ 



       มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและวิธีการสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์  โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักคือต้องการให้ผู้เรียนศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุป เกี่ยวกับ
ความหมาย ประเภท คุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์  ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานตามหลักการท า
โครงงาน  ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
 ฝึกปฏิบัติท าโครงงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการท าโครงงาน โดยใช้ความรู้ 
ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ  ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีการ บูรณาการความรู้
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือความรู้ด้านอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการ
พัฒนาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการคิดวิเคราะห์  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
ในการสร้างโครงงานได้อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 

คาํอธิบายรายวชิาคอมพิวเตอร์

เวลา ๔๐ ชั�วโมง



  1 

 
 
 

     สาระที่   ๒  การออกแบบและเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ง  ๒. ๑  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวธีิการ  ตาม
กระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรคเ์ลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวติ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และมี
ส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยทีี่ย ัง่ยนื 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔-๖ ๓.สร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวิธีการ 
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
โดยถ่ ายทอดความคิด เ ป็นภาพฉายและ
แบบจ าลองเพือ่น าไปสู่การสร้างช้ินงาน  หรือ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลอง
ความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟแวร์
ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 

๑. การสร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการ ตามกระบวนการ
เทคโนโลยจีะท าให้ผูเ้รียนท างานอยา่งเป็นระบบสามารถยอ้นกลบั
มาแกไ้ขไดง่้าย 

 ๔.มีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาหรือ
สนองความตอ้งการในงานที่ผลิตเองหรือ 
การพฒันาผลิตภณัฑท์ี่ผูอ่ื้นผลิต 

๑.การวเิคราะห์ระบบเทคโนโลยที  าใหท้ราบเก่ียวกบัปัจจยัในดา้น
ต่างๆ ที่มีผลต่อการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ 
๒.การพฒันาส่ิงของเคร่ืองใช ้ตอ้งค  านึงถึงหลกัการวเิคราะห์
ผลิตภณัฑเ์บื้องตน้ 

 

 
 

ตัวช้ีวดัและสาระแกนกลาง 



  2 

 
สาระที ่๓ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
              มาตรฐาน ง ๓.๑     เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้  การ
ส่ือสาร  การแกปั้ญหา  การท างานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔-๖ ๑. อธิบายองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ  ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ 
ขอ้มูล บุคลากรและขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 
 
 
 



 

โครงสร้างรายวิชา 
 

วชิาคอมพวิเตอร์   เวลา   ๒๐ ช่ัวโมง 

 
ล าดับ
ที่ 

มฐ/ตชว. สาระส าคญั ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา   
(ช.ม.) 

น ้าหนัก
คะแนน 

๑ ง ๓.๑ 

     อธิบายองค์ประกอบ หลักการท างาน 
ระบบส่ือสารข้อมูลและคุณลักษณะของ
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ 
ต่อพว่ง 

เรียนรู้และเร่ิมตน้ใช้
งานโปรแกรม  Adobe  
Photoshop CS5 

  

เวลาตามหน่วย   
สอบปลายปี   



 

โครงสร้างรายวิชา 

วชิาคอมพวิเตอร์  เวลา     ๒๐    ช่ัวโมง 
 

                                                                 

ล าดบัที ่ มฐ/ตชว. สาระส าคญั ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา   
(ช.ม.) 

น า้หนัก
คะแนน 

๒ ง ๒.๑ - สร้างและพัฒนา ส่ิงของเค ร่ืองใช้หรือ
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภยัโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย
และแบบจ าลองเพือ่น าไปสู่การสร้างช้ินงาน  
หรือ ถ่ ายทอดความคิดของวิ ธีการเ ป็น
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผลโดย
ใช้ซอฟแว ร์ ช่วยในการออกแบบหรือ
น าเสนอผลงาน 
- มีความคิดสร้างสรรคใ์น                       การ
แก้ปัญหาหรือสนองความตอ้งการในงานที่
ผลิตเอง  หรือ 
การพฒันาผลิตภณัฑท์ี่ผูอ่ื้นผลิต 

การสร้าง  Selection ใน
รูปแบบต่าง ๆ 

  

เวลาตามหน่วย   

สอบปลายปี   



 

เรียนรู้และเร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม  Adobe  Photoshop CS5 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวดั 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

สาระที ่๓ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

      มาตรฐาน ง ๓.๑ เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การ 

เรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 

ตัวช้ีวดั 
        ๑.ง ๓.๑/๑ อธิบายองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 

สาระส าคญั 
       เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้  การส่ือสาร  

การแกปั้ญหา  การท างาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

สาระการเรียนรู้ 

- ความรู้ 
๑.เขา้ใจองคป์ระกอบ คุณลกัษณะของระบบสารสนเทศ 
๒.อธิบายระบบส่ือสารขอ้มูลส าหรับเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 - ทกัษะ / กระบวนการ 
   อธิบาย สรุปองคป์ระกอบโดยรวมของคอมพวิเตอร์ 

- คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

  ๑.มีวนิยั          ๒.ใฝ่เรียนรู้           ๓.มุ่งมัน่ในการทางานรู้เรียนรู้ 

 

1



 

 Photoshop เป็นโปรแกรมส ำหรับสร้ำงและตกแต่งภำพที่มีช่ือเสียงและไดรั้บควำมนิยมมำกทีสุ่ด 

อนัเน่ืองมำจำกคุณสมบติัเด่นซ่ึงมีอยูอ่ยำ่งมำกมำย ไม่วำ่จะเป็นควำมสำมำรถจดักำรกบัไฟลส์ำรพดั
ชนิดที่ใชใ้นงำนประเภทต่ำง ๆ ทั้งรูปที่จะน ำไปผำ่นกระบวนกำรพมิพ ์และรูปที่น ำไปใชใ้นเวบ็เพจ
หรือส่งผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิคส์ มีควำมสำมำรถเป็นเยีย่มในกำรแกไ้ขตกแต่งภำพ     และกำรสร้ำง
เอฟเฟ็คตพ์เิศษต่ำง ๆ มีเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภำพและควำมยดืหยุน่สูง สำมำรถบนัทึกขั้นตอนที่
ตอ้งท ำซ ้ ำ ๆ ไวเ้รียกใชภ้ำยหลงัตลอดจนมีผูผ้ลิตปลัก๊อิน (plug-in) ให้เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงปลัก๊อินก็
คือโปรแกรมเสริมส ำหรับช่วยใหก้ำรท ำงำนที่ซับซอ้นส ำเร็จลงไดอ้ยำ่งรวดเร็ว  
         ต่อไปน้ีเป็นตวัอยำ่งของงำนประเภทต่ำง ๆ ซ่ึงคุณสำมำรถใช ้ Photoshop ช่วยจดักำรไดอ้ยำ่ง
ง่ำยดำย  
                  • แก้ไขภาพถ่าย  ที่บกพร่องหรือมีต ำหนิ เช่น ปรับสีที่เพี้ยน ปรับแสงเงำที่สวำ่งหรือมืด
เกินไปลบแสงแฟลชที่สะทอ้นในดวงตำ  
                  • ตกแต่งภาพ   เช่น ตดัส่วนที่ไม่ตอ้งกำรออกไป ลบองคป์ระกอบที่รกรุงรัง ปรับภำพให้
เบลอหรือคมชดั ปรับผวิกำยนำงแบบใหข้ำวนวลและขจดัไฝฝ้ำต่ำง ๆ ขจดัเม็ดสีที่เกิดในภำพที่
สแกนจำกส่ิงพมิพ ์ 
                  • ดัดแปลงภาพ เช่น ท ำภำพใหม่ใหก้ลำยเป็นภำพสีซีเปียแบบโบรำณ หรือแปลงภำพ 
เก่ำ ๆ ที่เป็นขำวด ำใหก้ลำยเป็นภำพสี เปล่ียนภำพคนใหอ้ว้นขึ้น-ผอมลง หรือเด็ก-แก่กวำ่ที่เป็นจริง  
                  • ใส่เอฟเฟ็คต์พิเศษ  ใหภ้ำพ เช่น ท ำใหเ้หมือนก ำลงัมองภำพผำ่นกระจกชนิดและลำย
ต่ำง ๆ หรือเหมือนเงำสะทอ้นในน ้ ำ เปล่ียนภำพถ่ำยใหดู้คลำ้ยภำพวำดดว้ยเคร่ืองมือหลำกหลำย
ชนิด ใส่ประกำยแสงหรือเงำให้วตัถุ ท  ำวตัถุแบน ๆ ใหดู้เป็น 3 มิติ เปล่ียนโทนสีของภำพ  
                  • สร้างภาพกราฟิก  ซ่ึงผสมผสำนระหวำ่งภำพถ่ำย ขอ้ควำม และภำพวตัถุหรือเอฟเฟ็กต์
พเิศษที่สร้ำงขึ้นใน Photoshop เพือ่ใชใ้นงำนผลิตส่ือโฆษณำ ท ำปกหนงัสือหรือนิตยสำร หรือใช้
ตกแต่งเวบ็เพจ  
 

 

เร่ือง  เรียนรู้และเร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม  Adobe  Photoshop CS5 
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         ความเป็นมาของ    Photoshop 

           Photoshop เป็นโปรแกรมของบริษทั Adobe (“อะ-โด-บี้”)   ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันำซอฟตแ์วร์ดำ้น
กรำฟิก และอุตสำหกรรมกำรพมิพร์ำยส ำคญั  รวมถึงเป็นผูค้ิดคน้ภำษำ  PostScript และไฟลแ์บบ 
PDF   (Portable Document Format)    ที่ใชก้นัในวงกำรพมิพแ์ละกำรจดัรูปแบบเอกสำรบน
อินเตอร์เน็ตดว้ย ดงันั้น Photoshop จึงสำมำรถท ำงำนร่วมและแลกเปล่ียนไฟลก์บัโปรแกรมอ่ืน ๆ  
ที่ใชท้  ำงำนดำ้นกรำฟิกไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง เช่น โปรแกรม Illustrator, PageMaker และ Acrobat 
ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นของ Adobe เช่นกนั 
         Photoshop ออกเวอร์ชัน่แรกในปี 1990 และไดรั้บกำรพฒันำต่อเน่ืองมำเร่ือย ๆ เป็นเวอร์ชัน่ 
2,2.5, 3, 4, 5, 5.5 และ 6 ,7 ,CS2,CS3CS4  จนกระทัง่ล่ำสุดคือเวอร์ชัน่ CS5 ในขณะน้ี โดยมีขีด
ควำมสำมำรถใหม่ๆ ส ำหรับกำรจดักำรกบัภำพขึ้นมำอีกตวัหน่ึง คือ Adobe Bridge CS 5  ซ่ึงเป็น
โปรแกรมที่ใชส้ ำหรับจดักำรภำพถ่ำยของเรำ  ซ่ึงท ำหนำ้ที่เหมือนกำรท ำงำนใน Explorer  หรือ
บำงอยำ่งอำจจะท ำไดดี้กวำ่ดว้ยซ ้ ำ  เช่น กำรจดักลุ่มภำพ กำรแสดงรำยละเอียดของภำพ เช่น กลอ้งที่
ใชถ่้ำยดว้ยเลนส์แบบไหน โฟกสัเท่ำไร ค่ำ white balance เท่ำไร เป็นตน้ และที่ส ำคญัคือสำมำรถดู
ตวัอยำ่งไฟลภ์ำพของ Photoshop นำมสกลุ .psd  ได ้ โดยไม่ตอ้งเปิดดูใน Photoshop  และยงัมีค  ำสัง่
อตัโนมติัที่สำมำรถเลือกใชก้บัไฟลภ์ำพไดอี้กดว้ย   

  ท าไมจงึเป็น  Photoshop CS5    
         Photoshop  เวอร์ชัน่ใหม่ที่หลำยคนรอคอยไดป้รำกฏตวัออกมำพร้อมกบัควำมแปลกใหม่  
เร่ิมที่ช่ือเวอร์ชนัจำกตวัเลขที่คุน้เคยไดเ้ปล่ียนเป็นตวัอกัษร  CS  และในปัจจุบนัไดถู้กพฒันำขึ้นจน
เป็นเวอร์ชัน่ CS5  ควำมแปลกใหม่อีกอยำ่งไดแ้ก่สญัลกัษณ์รูปดวงตำก็กลำยมำเป็นรูปขนนกสี
สดใส  จนปัจจุบนัมีสญัลกัษณ์เป็นรูปส่ีเหล่ียมส ำน ้ ำเงิน และมีตวัอกัษรยอ่ของโปรแกรม ดงัรูป 

  ซ่ึงจะเป็นกลุ่มผลิตภณัฑเ์ดียวกบั Creative Suit ซ่ึงรองรับโปรแกรมของ Macro Media ไว้
ดว้ยกนั 
         กำรพฒันำของ    Photoshop    คร้ังน้ีผูผ้ลิตตอ้งกำรใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บรู้ถึงววิฒันำกำรใหม่จำก
โปรแกรมค่ำย    Adobe   ที่รวมตวัเป็นชุด  Creative  Suit   ซ่ึงเป็นที่มำของเวอร์ชัน่  CS   และ 
Photoshop  CS5  ก็เป็นส่วนหน่ึงของชุด  Creative  Suit   
         นบัตั้งแต่ Photoshop เวอร์ชัน่แรกเปิดตวัก็ไดรั้บควำมสนใจจำกวงกำรตกแต่งภำพ ต่อมำ
โปรแกรมไดรั้บกำรพฒันำคุณสมบติัเพิม่ขึ้นในเวอร์ชัน่ใหม่   จนสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร
ดำ้นตกแต่งภำพของนกัออกแบบหลำยกลุ่มมำกขึ้น รวมกบัควำมสนใจของกลุ่มผูใ้ชค้อมพวิเตอร์ที่
ตอ้งกำรเรียนรู้โปรแกรมเพือ่ตกแต่งภำพก็มกัเลือก  Photoshop  เป็นล ำดบัแรก      ท  ำใหโ้ปรแกรม
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ไดรั้บควำมนิยมมำกปัจจุบนั  Photoshop  พฒันำมำถึงเวอร์ชัน่ 8 หรือเรียกวำ่  Photoshop  CS และ
พฒันำมำเป็นเวอร์ชัน่ CS2 จนถึง CS5 ในปัจจุบนั ที่มีควำมสำมำรถมำกขึ้นหนำ้ตำปรับเปล่ียนใหดู้
ทนัสมยัรวมทั้งรองรับกำรท ำงำนกบักลอ้งดิจิตอลได ้ ซ่ึงกำรพฒันำคร้ังน้ีท  ำให ้Photoshop CS5  มี
ควำมโดดเด่นมำกยิง่ขึ้น 

  เวบ็กราฟิก และ Adobe PhotoShop 

องคป์ระกอบส ำคญัในกำรท ำ Web ใหดู้น่ำสนใจ คงหนีไม่พน้รูปภำพที่น ำมำตกแต่ง ซ่ึง
ผูพ้ฒันำหลำยๆ คน บำ้งก็น ำภำพส ำเร็จมำใชง้ำน บำ้งก็น ำภำพจำกเวบ็อ่ืนๆ ที่ดูสวยงำมมำใช ้และก็
มีไม่นอ้ยที่สร้ำงภำพเอง โดยอำศยัโปรแกรมกรำฟิกต่ำงๆ เช่น PhotoShop, Photo Impact, Paint 
Shop เป็นตน้  โปรแกรม PhotoShop นบัวำ่เป็นโปรแกรมกรำฟิกสุดฮิต ที่นิยมใชใ้นกำรปรับแต่ง
ภำพ หรือสร้ำงภำพ เพือ่น ำมำใชง้ำนในเวบ็ เน่ืองจำกมีฟังกช์นักำรท ำงำน ที่หลำกหลำย มีฟิลดเ์ตอร์
เพือ่ปรับแต่งภำพ จำกค่ำยต่ำงๆ ท ำให้ง่ำยต่อกำรปรับแต่งภำพตำมตอ้งกำร เดิมทีนิยมใช ้PhotoShop 
เพือ่งำนส่ือส่ิงพมิพ ์ (Desktop Publishing) แต่ปัจจุบนั Web Design มีบทบำทในงำนธุรกิจและงำน
กำรศึกษำสูงมำก จึงน ำ PhotoShop มำใชใ้นงำนน้ีดว้ย  

กำรท ำภำพกรำฟิกเพือ่ใชใ้นงำนเวบ็ มีหลกักำรเฉพำะ แตกต่ำงไปจำกงำนส่ือส่ิงพมิพ ์ ทั้ง
เร่ืองควำมละเอียดของภำพ (Resolution) ที่ใชแ้ค่ 72 dpi หรือจ ำนวนสีที่ใชแ้สดงผล เป็นตน้ ดงันั้น
กำรศึกษำถึง ลกัษณะเฉพำะในกำรใช ้ PhotoShop สร้ำงกรำฟิกในงำนเวบ็ จึงเป็นศำสตร์ที่น่ำสนใจ
อีกศำสตร์หน่ึง  

 
 

การสร้างงานต้องตัง้ Resolution เป็น 72 dpi ด้วย  
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 การเข้าสู่โปรแกรม Adobe  Photoshop  CS5 
 

กำรเขำ้สู่โปรแกรม  Adobe Photoshop CS5  สำมำรถท ำไดต้ำมขั้นตอนต่อไปน้ี 
1.  คลิกเมำส์ที่ปุ่ ม  Start บนแถบงำน 
2.  เล่ือนเมำส์มำช้ีที่ Programs  แลว้เล่ือนมำคลิกที่หวัขอ้ Adobe master collection  CS5
จำกนั้นเลือก  Adobe Photoshop CS5  จะสำมำรถเขำ้สู่โปรแกรม  Adobe Photoshop CS5 
ได ้  

จำกนั้นจะเขำ้สู่โปรแกรม  Adobe Photoshop CS5  ดงัรูป 

 

หน้าจอของ screen เมื่อเรียกใช้โปรแกรม Photoshop  CS5 

5



 

 

พืน้ที่การท างานของ Adobe Photoshop CS5  เมื่อเปิดเข้ามาใช้งานครัง้แรก 

 

  รู้จกัส่วนประกอบ  Photoshop  CS5 

กำรท ำควำมรู้จกัและสร้ำงควำมคุน้เคยกบัส่วนประกอบต่ำง ๆ ของโปรแกรมเป็นพื้นฐำนที่
ดีที่จะน ำไปสู่กำรใชง้ำนโปรแกรมในระดบัสูง เพรำะจะท ำใหเ้รำมีควำมคล่องตวัเป็นอยำ่งมำกใน
กำรท ำงำนที่มีควำมสลบัซบัซอ้นมำก ๆ เรำจะมำท ำควำมรู้จกักบัหนำ้ตำ และส่วน ต่ำง ๆ ของ 
Photoshop CS5  กนั  
            เม่ือเรำเปิดโปรแกรม   Photoshop CS5   ขึ้นมำเรำก็เห็นพื้นที่ท  ำงำนของโปรแกรม 
Photoshop CS5  ถูกเปิดขึ้นมำ ซ่ึงภำยในจะประกอบ ไปดว้ยส่วนกำรท ำงำนหลกัดงัต่อไปน้ี 
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  MMeennuu  BBaarr  เป็นแถบกลุ่มค ำสัง่ที่บรรจุค  ำสัง่ส ำหรับกำรท ำงำนทั้งหมดใน Photoshop CS5    
    โดยจะแบ่งออกเป็น 11 หมวดหมู่ดว้ยกนัตำม กลุ่มชนิดของกำรใชง้ำน 
  OOppttiioonn  BBaarr  เป็นแถบส ำหรับแสดงส่วนตวัเลือกหรือส่วนปรับแต่งเสริมกำรท ำงำนของ   
     เคร่ืองมือ (Tool)  ที่เรำเลือกใชง้ำนจำกใน Toolbox 
 TToooollbbooxx  เป็นกล่องส ำหรับเก็บเคร่ืองมือส ำหรับใชท้  ำงำนกบัพื้นที่ท  ำงำน โดยจะประกอบได ้
     ดว้ยเคร่ืองมือหลำย ๆ ชนิดดว้ยกนั 
 AAccttiivvee  IImmaaggee  AArreeaa หรือ พื้นที่แสดงภำพ เป็นส่วนกรอบแสดงภำพส ำหรับท ำงำน หรือพื้นที่    
     ท  ำงำน สำมำรถเปิดขึ้นมำไดห้ลำย ๆ กรอบพืน้ที่ท  ำงำน พร้อม ๆ กนั แต่สำมำรถเลือกท ำงำนได ้
     ทีละกรอบท ำงำนเท่ำนั้น    
 PPaanneell  เป็นส่วนหนำ้ต่ำงยอ่ย ๆ ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน     และเป็นส่วน   

    ควบคุมส่วนยอ่ยในกำรท ำงำนต่ำง ๆ ดว้ย เช่น กำรก ำหนดสี, ก ำหนดกำรท ำงำน Layer   หรือ 
    Channel สีของภำพ กำรแสดงและจดักำรบนัทึกกำรท ำงำน (History) เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละ  
    Panel ยงัประกอบไปดว้ย Tab หวัขอ้ยอ่ยต่ำง ๆ ตำมแต่ละส่วนของกำรท ำงำน 

 

Menu bar 

D 

AApppplliiccaattiioonn  BBaarr Option  bar 

แท็ปช่ือไฟล์ 

Workspace Menu 

พาเนล Panel พืน้ที่แสดงภาพ  พืน้ที่หลังโปรแกรม 

Tool Box  
กล่องเคร่ืองมือ 
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    AApppplliiccaattiioonn  BBaarr  (แอพพลิเคช่ันบาร์)(แอพพลิเคช่ันบาร์)  เป็นแถบเคร่ืองมือที่เก็บปุ่ มค  ำสัง่ที่ใชง้ำนบ่อย ๆ 

เอำไว ้ เช่น  เปิดโปรแกรม   Bridge  หมุนพื้นที่ท  ำงำน  , ยอ่-ขยำยภำพ , จดัเรียงวนิโดวส์ภำพ และ
จดัองคป์ระกอบของเคร่ืองมือตำมพื้นที่ใชง้ำน  (Workspace)  ซ่ึงเป็นส่วนที่เพิม่ขึ้นมำในส่วนของ 
Photoshop  CS5 

    WWoorrkkssppaaccee  ((พืน้ทีใ่ช้งานพืน้ทีใ่ช้งาน)) เป็นกำรเลือกพื้นที่กำรท ำงำนของ Photoshop    ซ่ึงเพิม่เติมใน

เวอร์ชัน่ CS5  ซ่ึงเป็นกำรจดัพื้นที่ใหเ้หมำะสมกบักำรท ำงำน 

      โดยในกำรท ำงำนของส่วนประกอบภำยใน Adobe Photoshop CS5 มีวิธีกำรท ำงำนที่จะขยำย
ควำมใหส้ำมำรถเขำ้ใจและใชง้ำนไดอ้ยูห่ลำยส่วนดงัต่อไปน้ี   

  Menu Bar  (แถบเมนู) 

แถบเมนูหรือ Menu Bar นั้นเป็นแถบส ำหรับเลือกค ำสัง่ท  ำงำน โดยจะอยูท่ำงดำ้นบนของ
โปรแกรมซ่ึงกำรใชง้ำน   Menu Bar ใน Photoshop CS5 นั้นก็จะเหมือนกนักบัโปรแกรมใชง้ำน 
อ่ืน ๆ โดยใน Photoshop CS5   นั้น  Menu Bar จะถูกแบ่งออกเป็น 11 กลุ่มค ำสัง่ดว้ยกนั คือ 

 

  

 1. File ชุดกลุ่มค ำสัง่ที่เก่ียวขอ้งกบัไฟลรู์ปภำพ เช่น สร้ำงไฟลใ์หม่  
ไม่วำ่จะเป็นค ำสัง่สร้ำงพื้นที่ท  ำงำนใหม่  ค  ำสัง่ปิดพื้นที่ท  ำงำน  
ค ำสัง่บนัทึก เปิด หรือปิดภำพ 

 

 

 

   2. Edit      รวมค ำสัง่ที่ใชส้ ำหรับแกไ้ขภำพ และปรับแต่งกำรท ำงำน
ของโปรแกรมเบื้องตน้ เช่น คดัลอก , วำง , ยกเลิกค ำสัง่ ,แกไ้ขเคร่ืองมือ  
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3. Image ชุดกลุ่มค ำสัง่เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรแกไ้ขภำพ โดยจะ
เป็นกำรจดักำรแกไ้ขรูปภำพ  ทั้งหมด (ทุก Layer ในพื้นที่
ท  ำงำน) เช่น กำรแกไ้ข ขนำดของภำพ กำรท ำส ำเนำภำพรวมทั้ง
กำรเพิม่ Layer พเิศษชนิดต่ำง ๆ ลงไปในภำพ 
 
 
 

  4.  Layer  ชุดกลุ่มค ำสัง่ที่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนต่ำง ๆ 
 ของ Layer ไม่วำ่  จะเป็นกำรส ำเนำเพิม่ หรือ ลบ Layer ชนิดต่ำง ๆ  
ในภำพ รวมทั้งกำร ยำ้ยต ำแหน่งล ำดบัชั้นของ Layer 

 

 

5.  Select ชุดกลุ่มค ำสัง่ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเลือกพืน้ที่แบบต่ำง ๆ 
ในพื้นที่ท  ำงำนรวมไปถึงกำรแกไ้ขพื้นที่ที่เรำเลือกไปแลว้ดว้ย 

 
 

6.  Filter  ชุดกลุ่มค ำสัง่ส ำหรับเลือกใชง้ำน Filter  
แบบต่ำง ๆ ลงไปในภำพ 
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7. Analysis  เมนูส ำหรับกำรเรียกใชแ้ละปรับแต่ง
เคร่ืองมือนกัวดัระยะ และค ำนวณพื้นที่ (เฉพำะ 
CS5 รุ่น Extended) 

  

8. 3 D  ชุดกลุ่มค ำสัง่ที่รวมค ำสัง่ที่ใชก้บัภำพแบบ 3 มิติ ซ่ึงเป็นค ำสัง่ที่   
   เพิม่เติมในเวอร์ชัน่ CS5 

 
 

 
 
9.View  ชุดกลุ่มค ำสัง่ที่เก่ียวขอ้งกบักำรก ำหนด
มุมมองในพื้นที่ท  ำงำน เช่น กำรเปิดหรือปิดเสน้ Gird กำรเปิดหรือปิดกำรท ำ 
Snap ในพื้นที่ท  ำงำน กำรยอ่หรือขยำยมุมมองของภำพ  
 

 

 

10. Window ชุดกลุ่มค ำสัง่ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเปิดหรือปิดหนำ้ต่ำงหรือ     
Palette     ต่ำง ๆ ในพื้นที่ท  ำงำน 
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11.  Help  ชุดกลุ่มค ำสัง่ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเลือกตวัช่วยพเิศษ
ต่ำงๆ ส ำหรับเปิดดูขอ้มูลช่วยเหลือและค ำแนะน ำในกำรท ำงำน 

 

 

 
            ส ำหรับค ำสัง่ต่ำง ๆ ที่แสดงอยูใ่น  Menu Bar  นั้น ในบำงค ำสัง่ยงัมีกำรเพิม่ออกเป็นค ำสัง่
ยอ่ย ๆ ไดอี้กหลำยค ำสัง่ใหเ้ลือกใชง้ำน โดยค ำสั่งที่จะตอ้งเลือกตวัเลือกค ำสัง่ยอ่ยนั้น จะมีไอคอน
รูปสำมเหล่ียมเล็ก ๆ  (ช้ีไปทำงขวำ)  แสดงอยูท่ำงขวำมือของแถบค ำสัง่ยอ่ยที่ตอ้งกำร ใชง้ำน  

 
 
 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 Tip ค าสัง่บางค าสัง่จะมีคีย์ลดัส าหรับช่วยให้เรียกใช้ได้อยา่งรวดเร็ว เช่น การสร้าง
ไฟล์ภาพใหม่ อาจจะเลอืกค าสัง่ File >> New หรือกดคีย์  Ctrl+N แทนค าสัง่ 
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  Tool Box (กล่องเคร่ืองมือ)  

หำกเปรียบเทียบกบัควำมเป็นจริงแลว้     Tool Box   ก็คือกระบะหรือกล่องส ำหรับบรรจุ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้ำง ๆ ส ำหรับกำรท ำงำนใน Photoshop CS5  นั้น Tool  Box  เป็นส่วนที่เรำ
จะตอ้งท ำงำนอยูด่ว้ยแทบจะตลอดเวลำ ซ่ึงภำยใน   Tool  Box  นั้นจะบรรจุไปดว้ยเคร่ืองมือต่ำง ๆ 
มำกมำยหลำยชนิดดว้ยกนั  เน่ืองจำกมีจ ำนวนมำกจึงจะตอ้งมีกำรเก็บเป็นหมวดหมู่และแยกไวเ้ป็น
ชนิดและกำรใชง้ำนแต่ละประเภท  ในกำรเก็บเคร่ืองมือในกล่อง  Tool Box น้ีจะเก็บไวใ้นหมวดหมู่
เดียวกนัและมีเคร่ืองมือที่ซ่อนอยูใ่นเคร่ืองมือกลุ่มเดียวกนั  สงัเกตไดว้ำ่จะมีลูกศรเล็กหอ้ยทำ้ยที่
เคร่ืองมือนั้น ๆ  แสดงวำ่ยงัมีเคร่ืองมืออ่ืน ๆ อยูอี่ก เช่น เคร่ืองมือ  Brush Tool    จะมี

เคร่ืองมือยอ่ยอยูอี่กคอื Pencil Tool  เป็นรูปดินสอ               
 เม่ือเรำตอ้งกำรเรียกใชเ้คร่ืองมือยอ่ยที่อยูใ่นเคร่ืองมือหลกัใหค้ลิกที่ปุ่ มเคร่ืองมือหน่ึงคร้ัง
พร้อมกดคำ้งไวส้กัพกัเดียวก็จะแสดงเคร่ืองมือที่บรรจุอยู ่ และเวลำที่เลือกเคร่ืองมือนั้น ๆ แลว้ที่รูป
พอยน์เตอร์ก็จะเปล่ียนเป็นรูปเคร่ืองมือที่เลือกทนัที  นัน่แสดงวำ่เรำไดเ้ลือกเคร่ืองมือนั้นแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลอ่งเคร่ืองมือสามารถเคล่ือนย้ายต าแหน่งโดยคลกิ
ท่ีแถบนีแ้ล้วลากไปวางในบริเวณท่ีต้องการ 

คลกิค้างไว้ท่ีเคร่ืองมือเพ่ือแสดง
เคร่ืองมือท่ีอยู่ในปุ่ มเคร่ืองมือ 
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ใน  Tool  Box ไดแ้บ่งเคร่ืองมือต่ำง ๆ  ออกเป็นกลุ่ม ๆ เพือ่ใหง่้ำยต่อกำรใชง้ำนแลว้ยงั
บอกถึงประเภทและหนำ้ที่ของแต่ละอุปกรณ์ไดอี้กดว้ย  โดยสงัเกตไดจ้ำกเสน้คัน่ระหวำ่งกลุ่มของ
ไอคอน  ดงัภำพ 

 

  

  

 
 
 

  Option Bar  

        Option Bar เป็นส่วนที่ใชใ้นกำรปรับแต่งกำรท ำงำนของเคร่ืองมือต่ำงๆ  ซ่ึงรำยละเอียดใน 
Option Bar จะเปล่ียนไปตำมเคร่ืองมือที่เรำเลือกใชใ้นขณะนั้น เช่น เม่ือคุณเลือกเคร่ืองมือพูก่นั 
บน Tool  box   ก็จะประกอบดว้ย Option ที่ใชก้  ำหนดขนำดและลกัษณะหวัพูก่นั, โหมดในกำร
ระบำย, ควำมโปร่งใสของสี และอตัรำกำรไหลของสี เป็นตน้ 
      โดยปกติ Option Bar จะอยูด่ำ้นบนของพื้นที่ท  ำงำน  โดยอยูถ่ดัมำจำกเมนูบำร์  แต่คุณสำมำรถ
ใชเ้มำส์คลิกบริเวณเสน้จุดๆ ทำงดำ้นซำ้ยของ Option Bar แลว้ลำกออกจำกใตเ้มนูบำร์เพือ่ไปวำงที่
อ่ืนได ้      เม่ือคุณตอ้งกำรน ำกลบัไปไวต้  ำแหน่งเดิม คุณก็เพยีงคลิกลำกบริเวณแถบสีดำ้นหนำ้
กลบัไปวำงใตเ้มนูบำร์อีกคร้ัง 
      ในกรณีที่คุณตอ้งกำรปิด Option Bar ใหเ้ลือกเมนูค  ำสัง่ Window เลือกค ำสัง่  Options และเม่ือ
ตอ้งกำรเปิดใชใ้หม่ก็เลือกเมนูค  ำสัง่ Window เลือกค ำสัง่  Options อีกคร้ัง       เม่ือคุณคลิกไอคอน
ที่แสดงชนิดเคร่ืองมือที่ก  ำลงัเลือก (ริมซำ้ยของ Option Bar) หรือคลิกตรงลูกศรหลงัช่องดงักล่ำว 
จะปรำกฏพำเนลTool ส ำหรับใชเ้ลือกและบนัทกึเคร่ืองมือพร้อมทั้ง option ที่ก  ำหนดไวเ้พือ่เก็บไว้
ใชภ้ำยหลงั 
       แต่เม่ือคุณคลิกขวำบนไอคอนดงักล่ำว จะปรำกฏเมนูค  ำสัง่ส ำหรับใชป้รับ option กลบัสู่ค่ำ
เร่ิมตน้ดงัน้ี 

แยกเคร่ืองมือออกเป็น
กลุม่ ๆ ในการใช้งานแต่
ละอย่างโดยสงัเกตท่ี
เส้นคัน่ในแตล่ะกลุม่ 

13



 

• Reset Tool คือปรับค่ำ option ต่ำงๆ ของเคร่ืองมือที่ก  ำลงัเลือกใหก้ลบัไปเป็นค่ำเร่ิมตน้ 
• Reset All Tools คือปรับค่ำ option ของเคร่ืองมือทุกช้ินในกล่องเคร่ืองมือกลบัไปเป็นคำ่   
เร่ิมตน้ 
 
 
 
 

 พาเนลต่างๆ   (Panel) 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาเนล หมำยถึง วนิโดวเ์ล็กๆ ที่ใชส้ ำหรับแสดงรำยละเอียด หรือควบคุมกำรท ำงำนต่ำงๆ 
ของโปรแกรม เช่น พำเนล Color  ใชเ้ลือกสี และพำเนลLayers ใชจ้ดักำรกบัเลเยอร์ ตำมปกติพำเนล
จะถูกจดัไวเ้ป็นกลุ่มซ้อนๆ กัน เพื่อประหยดัพื้นที่หน้ำจอ และยึดอยู่กับขอบขวำของวินโดว์
โปรแกรม 

 

 

พาเนลท่ีอยู่ในเมนู 
ค าสัง่  Window 
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แผงพำเนลที่ยดึอยูก่บัขอบขวำของวนิโดวโ์ปรแกรมประกอบดว้ยกลุ่มพำเนลหลำยกลุ่มที่
เรียงต่อๆกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่พาเนลท่ีถกูแยก
ออกมาเป็นอิสระ 

คลกิลากยบุ/ขยายแผงพาเนล
ให้เป็นปุ่ ม หรือปุ่ มพร้อมช่ือ 

กลุม่พาเนลท่ี
ถกูยบุลงเป็น
ปุ่ มพร้อมช่ือ 

คลกิลากปรับความ
กว้างของแผงพาเนล 

คลกิเพ่ือยบุ/ขยายแผงพาเนล 

คลกิลากปรับความ
สงูของกลุม่พาเนล 

คลกิลากปรับความกว้าง
ของกลุม่พาเนล 

พาเนลท่ีถกูยบุลงเป็นปุ่ ม 
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เรำสำมำรถจดัองคป์ระกอบของพำเนลและแผงพำเนลเพือ่ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน 

 

 

 

 

 

วิธีเปิด/ปิดพาเนล 

เปิด/ปิดพาเนลด้วยค าส่ัง 

- เลือกค ำสัง่ Window >>ช่ือพาเนล   
(เช่น Window >> Layers คือกำรปิดหรือเปิดพำเนล  Layers ) 

- กดคียล์ดัของค ำสัง่ 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

แท็บช่ือของพาเนล 

พาเนลต่างๆ ท่ีจดัไว้
เป็นกลุม่เดียวกนั 

ค าสัง่ใช้เปิด/ปิดพาเนล 

พาเนลท่ีปิดอยู่หรือ
ถกูบงัโดยพาเนลอ่ืน 

พาเนลท่ีเปิดอยู่ 

คีย์ลดัของพาเนล 
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เปิด/ปิดพาเนลจากแผงพาเนล 

- หำกพำเนลถูกบงัอยู ่ก็คลิกที่แทบ๊ช่ือของพำเนลนั้น 
- หำพำเนลถูกยบุเป็นปุ่ ม ก็คลิกที่ปุ่ มของพำเนลนั้น 

 

 

 

 

 

 

ยุบ/ขยาย/ปิด กลุ่มพาเนล 

- กำรยบุกลุ่มพำเนลคลิกที่ปุ่ ม        พำเนลจะถูกยบุจนเหลือเพยีงแทบ็ช่ือ 
- กำรขยำยกลุ่มพำเนลกลบัคืน คลิกที่ปุ่ ม             
- กำรปิดกลุ่มพำเนลคลิกที่ปุ่ ม  

 

 

 

 

  

 

 

 

คลกิปิดพาเนล 
คลกิเปิด/ปิดพาเนล คลกิเปิดพาเนล 

คลกิยบุกลุม่พาเนล คลกิขยายกลุ่มพาเนล 
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ปรับขนาดกลุ่มพาเนล 

 ท ำไดโ้ดยคลิกลำกที่ดำ้นและมุมต่ำงๆ ของพำเนลหรือคลิกลำกที่ไซส์บอ็กซ์ (size box) ตรง
มุมขวำล่ำง (บำงพำเล็ตที่ไม่มี size box จะไม่สำมำรถปรับขนำดได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลกิปิดกลุ่มพาเนล 

ปรับความกว้าง 

ปรับความยาว 
ปรับความกว้าง
และความสงู 
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เมนูของพาเนล 

พำเนลแต่ละอนัจะมีกลุ่มค ำสัง่ประจ ำตวั ซ่ึงเรำเปิดขึ้นมำไดโ้ดยคลิกปุ่ ม          ตรงมุมขวำบน  

 

 

 

 

 

 

 

จัดระเบียบพาเนล 

 เรำสำมำรถจดัต ำแหน่งของกลุ่มพำเนลต่ำงๆ บนหน้ำจอเพื่อควำมสะดวกในกำรท ำงำน 
รวมไปถึงกำรยำ้ยพำเนลระหว่ำงกลุ่ม จดัเป็นกลุ่มใหม่ หรือสลับล ำดับระหว่ำงพำเนลในกลุ่ม
เดียวกนั โดยเทคนิคพื้นฐำนประกอบดว้ย 

- กำรจดักลุ่มพำเนลใหค้ลิกลำกที่แถบหวัของกลุ่ม 
- กำรจดัพำเนลใหค้ลิกลำกที่แทบ็ช่ือของพำเนล 

 
 
 
 

 

 

 

คลกิเปิดเมนคู าสัง่ของพาเล็ต 

แถวหวัของกลุม่พาเนล 
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- ย้ายกลุ่มพาเนลของแผงพาเนล 

 ท ำไดโ้ดยกำรคลิกลำกที่แถบหวัของกลุ่ม แลว้น ำไปวำงแทรกระหวำ่งหรือต่อจำกกลุ่มอ่ืน
บนแผงพำเนล(สงัเกตเสน้สีฟ้ำซ่ึงแสดงต ำแหน่งที่กลุ่มพำเนลจะถูกวำง) ดงัตวัอยำ่ง 

 

 การย้ายกลุม่ 
พาเนลไปแทรก 
หรือวางตอ่จาก 
กลุม่อ่ืน 

  

 

 

 

 

 

         การย้ายกลุม่พาเนลไปวางข้างกลุม่อ่ืน 

-  ย้ายพาเนลเพื่อวางเป็นกลุ่มใหม่บนแผงพาเนล 
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- ย้ายพาเนลหรือกลุ่มพาเนลเพื่อวางเป็นอิสระจากแผงพาเนล 

 
 

 

 

 

 

- ย้ายพาเนลระหว่างกลุ่ม  

 

 

 

 

 

 

- สลับล าดับพาเนลภายในกลุ่ม 

 ท ำไดโ้ดยคลิกลำกแทบ็ช่ือของพำเนลไปทำงซำ้ย/ขวำ 
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- ปิดพาเนลภายในกลุ่ม 

 ท ำไดโ้ดยกำรคลิกปุ่ ม             บนแทบ็ช่ือของพำเนล 

 

 

  

 

  การใช้  Workspace   

 พื้นที่กำรท ำงำนของ Photoshop  จะเรียกวำ่  Workspace  คือ  กำรจดัพื้นที่ให้เหมำะสมกบั
กำรท ำงำน เช่น เคร่ืองมือ พำเนล หรือ ท ำไฮไลท์สีค  ำสั่งที่เก่ียวขอ้งไวใ้ห้  โดยเร่ิมแรกจะเตรียม
พื้นที่ของ Workspace มำตรฐำนที่ช่ือ “Essentials”  ไวใ้ห้  แต่ยงัมีพื้นที่ส ำหรับกำรท ำงำนในดำ้น
ต่ำง ๆ ไวใ้ห้เลือกใชพ้ื้นที่ช่ือ “Painting”  โปรแกรมก็จะจดัแสดงพำเนลที่ใชส้ ำหรับกำรวำดและ
ตกแต่งภำพให ้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือของ  Workspace Menu  ท่ี CS5 เพิ่มเติมให้เป็นเมนท่ีู
สามารถเรียกใช้ได้อยา่งสะดวก  
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Workspace แบบ  Essentials  

Workspace แบบ  Design 
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             นอกจำกน้ียงัสำมำรถเลือกเมนูของ Workspace  เพิ่มเติม  เพื่อปรับแต่ง หรือ เลือกรูปแบบ

อ่ืน ๆ ได ้เช่น  แบบ 3D  ,  แบบ Motion   โดยกำรคลิกที่ปุ่ ม >>  จะเกิดป๊อปอพัเมนูเพื่อเลือกค ำสั่ง
อ่ืน ๆ หรือถำ้ตอ้งกำร  Reset รูปแบบของ Workspace ก็คลิกที่เมนูค  ำสั่ง Reset ตำมเมนูที่เลือกใช้
อยู ่ และถำ้ตอ้งกำรสร้ำง Workspace ขึ้นมำใชง้ำนใหม่เองให้เลือกที่เมนูค  ำสั่ง New Workspace    
เพือ่สร้ำง Workspace ส ำหรับวำงพื้นที่ส่วนตวัของตนเองในโปรแกรม Photoshop  

 

กำรบันทึกกำรจัดแต่งหน้ำจอวินโดวส์  โดยกำรจัดเรียงพำเล็ตต่ำง ๆ ให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่และ
เรียงล ำดบักนัแบบสวยงำมเป็นระเบียบ  สำมำรถท ำไดโ้ดยคลิกไปที่เมนู  Windows  เลือกค ำสั่ง  
Workspace เลือกค ำสัง่  Workspace  Reset  Palette  Locations  โดยจดัต ำแหน่งเป็นค่ำเร่ิมตน้   

 

 

 

1. พาเลต็ต์ท่ีไมเ่ป็นระเบียบท่ีอยู่บน  Workspace  

Workspace แบบ  Painting 
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 นอกจำกจะมีปุ่ มค  ำสั่ง Workspace Menu แลว้ยงัสำมำรถเลือกใชค้  ำสั่ง Workspace บน
เมนูบำร์ไดค้ือ เลือกเมนูค  ำสัง่ Windows บนเมนูบำร์แลว้เลือกค ำสั่ง Workspace >>Workspace จะ
ปรำกฏเมนูของกำรก ำหนดพื้นที่ Workspace ดงัรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ใช้ค าสัง่บนเมนบูาร์ 
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การสร้าง  Selection ในรูปแบบต่าง ๆ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวดั 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

สาระที ่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี 

        มาตรฐาน ง ๒.๑ เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้

หรือวธีิการ ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรค์

ต่อชีวติ  สงัคม   ส่ิงแวดลอ้ม  และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยทีี่ย ัง่ยนื 

ตัวช้ีวดั 
        ๑.ง ๒.๑/๓ สร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการ ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งปลอดภยัโดย

ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลองเพือ่น าไปสู่การสร้างช้ินงาน  หรือถ่ายทอดความคิดของ

วธีิการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซ้อฟแวร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 
        ๒.ง ๒.๑/๔ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงานที่ผลิตเอง  หรือการ

พฒันาผลิตภณัฑท์ี่ผูอ่ื้นผลิต 

สาระส าคญั 
       เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวธีิการ สร้าง

และพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งปลอดภยัโดยถ่ายทอดความคิดเป็น

ภาพฉายและแบบจ าลองเพือ่น าไปสู่การสร้างช้ินงาน มีในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงานที่

ผลิตเองหรือการพฒันาผลิตภณัฑท์ี่ผูอ่ื้นผลิต  
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สาระการเรียนรู้ 

- ความรู้ 
๑.เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลยี 
๒.เขา้ใจออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการสร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการ ตาม

กระบวนการเทคโนโลยอียา่งปลอดภยั 

๓.รู้ถึงกระบวนการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงานที่ผลิตเอง  หรือการพฒันาผลิตภณัฑท์ี่ผูอ่ื้นผลิต 

 - ทกัษะ / กระบวนการ 

   ๑.มีกระบวนการออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้

   ๒.กระบวนการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงานที่ผลิตเอง  หรือการพฒันาผลิตภณัฑท์ี่ผูอ่ื้นผลิต 

    ๓.ทกัษะการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 

- คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

   ๑.มีวนิยั 

   ๒.ใฝ่เรียนรู้ 

   ๓.มุ่งมัน่ในการทางานรู้เรียนรู้ 
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เร่ือง  การสร้าง  Selection ในรูปแบบต่าง ๆ 

 การเลือกพืน้ที่  คือ  การก าหนดขอบเขตอาณาบริเวณบนรูปภาพเพือ่น ามาใชง้านต่าง ๆ ไม่
วา่จะเป็นการก าหนดขอบเขตเพือ่คดัลอกภาพ  (Copy) ,เคล่ือนยา้ย (Cut)  , ปรับค่าสี (Adjustment) , 
ปรับทิศทาง หรือ รูปทรงของรูปภาพ  (Transform)  ตลอดจนการตกแต่งดว้ยสไตลต่์าง ๆ  ฯลฯ   
 
 วธีิการเลือกพื้นที่เป็นการเลือกพกิเซล  (Pixel)  ของรูปภาพมาใชง้านดว้ยค าสัง่อ่ืน ๆ ของ 
Photoshop  ซ่ึงวธีิการน้ีจะเรียกวา่  “การเลอืกพืน้ที่แบบบิตแมพ (Bitmap)”  สามารถท าไดโ้ดยใช้
เคร่ืองมือประเภท  Marquee  Tool , Lasso  Tool , Magic Wand  หรือ  Color  Range  เป็นตน้  โดยที่
การเลือกพื้นที่ดว้ยวธีิการเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งก าหนดค่าออปชัน่  (option)  เฉพาะของแต่ละเคร่ืองมือ
ดว้ย  เพือ่เป็นการบงัคบัใหข้อบเขตพื้นที่น าไปใชง้านไดต้รงต่อความตอ้งการ โดยมีรายละเอียดของ
การใชเ้คร่ืองมือและค าสัง่ต่าง ๆ ดงัน้ี   

           เลอืกพืน้ทีส่ี่เหลีย่ม – วงกลมด้วย Marquee Tool    

 Marquee  Tool  เป็นเคร่ืองมือส าหรับใชก้ าหนดขอบเขตหรือพื้นที่บนรูปภาพ  เพือ่น า
พื้นที่ที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชง้านต่าง ๆ ต่อไป  โดยพื้นที่เหล่าน้ีสามารถใชง้านขา้มเลเยอร์  หรือขา้ม
ไฟล ์ ส่วนใหญ่แลว้ค่าออปชัน่ที่ก  าหนดในการใชเ้คร่ืองมือ  Marquee  Tool  คือค่าออปชัน่  
Feather  (ก าหนดใหบ้ริเวณขอบมีความนุ่มนวล) 
 ในการใชง้าน   Marquee  Tool    บน  Toolbox  ใหค้ลิกเมาส์เลือกไอคอน              จะเห็น
วา่จะมีเคร่ืองหมายสามเหล่ียมเล็ก ๆ อยูด่า้นล่าง ทางขวามือของไอคอน  ซ่ึงแสดงวา่ไอคอนน้ีมี
ค  าสัง่ยอ่ยซ่อนอยูอี่ก  วธีิการใชง้านค าสัง่ยอ่ยน้ีใหค้ลิกเมาส์คา้งไวท้ี่ปุ่ มสามเหล่ียมน้ีซ่ึงจะปรากฏ
ไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ค  าสัง่ยอ่ยแสดงขึ้นมาใหเ้ลือกใชไ้ด ้ โดยคลิกเมาส์ที่ค  าสัง่ยอ่ยที่ตอ้งการ   

 

 

 

กลุม่เคร่ืองมือประเภท  Marquee  Tool 
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 โดยเม่ือเลือกใชค้  าสัง่ใน  Marquee  Object  Tool  แลว้ในส่วนของ  Option  bar  จะมี
รายละเอียดของค าสัง่  ดงัน้ี   

 

 

 

 

 

   รูปแบบการเลอืกพืน้ทีใ่หม่          ใน  Option bar มีรายละเอียดดังนี ้

        New Selection      ก าหนดการสร้างขอบเขตพื้นที่ขึ้นใหม่   โดยที่จะยกเลิกพื้นที่เดิมที่ก  าหนด    
                                       ไวก่้อนหนา้น้ี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบของการเลือกพืน้ท่ีใหม ่ ซึ่งสามารถ
เพิม่เติม ,ตดั หรือ ลดขนาดของพืน้ท่ีท่ีเลือกได้   

แสดงชนิดของกลุม่ประเภท 
Marquee Tool ท่ีเลือกใช้ 

ก าหนดเส้นขอบให้มีความ
เรียบ   

ก าหนดขนาดของพืน้ท่ีด้วย
การเลือกสไตล์     

ก าหนดบริเวณขอบพืน้ท่ีให้
มีความเบลอ หรือมีความ
ฟุ้ งกระจาย     

ก าหนดความกว้างของพืน้ท่ี     

ก าหนดความสงูของพืน้ท่ี       

ปรับแตง่ลกัษณะของขอบ Selection 
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        Add to Selection    ท าการก าหนดขอบเขตเพิม่เติมจากที่ก  าหนดไว ้ หรือเป็นการสร้าง    
       Selection  ใหม่เพิม่เติมไปโดยที่  Selection  เก่าก็ยงัคงอยู ่  
  

 

 

 

 

 

 
        Subtract  from  Selection     ท าการลดขนาดพื้นที่  Selection  จากที่ก  าหนดไว ้    โดยลาก  
        เมาส์เลือกพื้นที่ใหม่ซอ้นทบัพื้นที่เดิม  พื้นที่บริเวณที่นั้นจะถูกลดขนาดลงไปดว้ย 
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        Intersect  with  Selection     ท าการเลือกพืน้ที่เฉพาะในส่วนที่ใชง้านร่วมกนั  โดยการเลือก     
       Selection  แบบน้ีจะแสดงผลส่วนที่ซอ้นทบักนัเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Feather    ก าหนดใหบ้ริเวณขอบของพื้นที่ที่เลือกไวมี้ความเบลอฟุ้งจาง ๆ  ดูนุ่มนวล  
หลงัจากที่ไดเ้ลือกพื้นที่แลว้จะตอ้งคดัลอก  (Copy) ,  ตดั (Cut) , เคล่ือนยา้ย  (Move)  เพือ่ให้เห็นผล
การท างานของ  Feather  หากยิง่ก าหนดค่าของ  Feather  มากความเบลอก็จะยิง่มากไปดว้ย  โดย 

จะปรากฏพืน้ท่ี  Selection  บริเวณพืน้ท่ี ๆ ซ้อนทบักนัเท่ากนั 

เลือกพืน้ท่ีครัง้ท่ี  1 เลือกพืน้ท่ีครัง้ท่ี  2 
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จะสามารถก าหนดค่าของ  Feather   ไดต้ั้งแต่ 0  ถึง 255  pixel   

   Anti - alias    ค่าออปช่ันน้ีใช้เพือ่ตกแต่งเส้นขอบของพื้นทีใ่ห้มีความเรียบ 

 

 

 

 

 

   Style    ก าหนดขนาดของพืน้ที ่

Normal    ก าหนดขนาดของพื้นที่เป็นแบบอิสระ 
Fixed   Aspect  Ratio  ก าหนดพื้นที่เป็นแบบอตัราส่วนระหวา่งความกวา้งและความสูง 
                                                       สมัพนัธก์บัค่า  Width  และ  Height 
Fixed   Size   ก าหนดขนาดของพื้นที่โดยระบุค่าตวัเลขในช่องค่า  Width  และ 
                                                       ค่า  Height  หลงัจากนั้นเม่ือน าเมาส์ไปคลิกที่บริเวณพื้นที่ที่ 
                                                       ตอ้งการจะไดข้นาดตามที่ก  าหนดไวท้นัท ี

โดยรูปแบบการเลือกพื้นที่ในเคร่ืองมือ  Marquee Object Tool มีรายละเอียดดงัน้ี 

  เลอืกพืน้ทีแ่บบส่ีเหลีย่มด้วย  Rectangular  Marquee  Tool   
 การเลือกพื้นที่แบบส่ีเหล่ียมดว้ย  Rectangular  Marquee  Tool  ปกติแลว้ใชเ้พือ่ก าหนด
ขอบเขตที่มีลกัษณะเป็นแบบส่ีเหล่ียมจตุัรัส หรือ ส่ีเหล่ียมผนืผา้  โดยการใชเ้คร่ืองมือน้ีบางคร้ังตอ้ง

ก าหนดคา่  Feather  เป็น  0 px ก าหนดคา่  Feather  เป็น  30 px 

ภาพท่ีไมก่ าหนด  Anti – aliased  ภาพท่ีก าหนด  Anti – aliased  
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ก าหนดออปชัน่ต่าง ๆ  เช่นก าหนดใหเ้ป็นแบบส่ีเหล่ียมมุมมน หรือ     มีความเบลอฟุ้ง  สามารถ
เลือกพื้นที่ไดต้ามขั้นตอนดงัน้ี   
1.  คลิกเลือกเคร่ืองมือ  Rectangular  Marquee  Tool  จากกลุ่มเคร่ืองมือ  Marquee  Tool บน 
Toolbox  เพือ่ก าหนดพื้นที่แบบส่ีเหล่ียม   
2.  ดรากส์เมาส์บริเวณของรูปภาพที่ตอ้งการที่จะเลือกพื้นที่  โดยเม่ือเลือกบริเวณของภาพที่ตอ้งการ
ใชง้านแลว้  ส่วนที่เลือกเราจะเรียกวา่ “Selection”  ซ่ึงจะมีเสน้ประวิ่งลอ้มรอบส่วนที่เลือกเป็นการ
บอกกบัโปรแกรมวา่เราจะเลือกบริเวณใดไปท างานต่อไป  ซ่ึง Selection จะเป็นรูปส่ีเหล่ียม 

 

 

 

 

 

 

  เลอืกพืน้ทีแ่บบวงกลมด้วย  Elliptical  Marquee  Tool   
 

 การเลือกพื้นที่แบบวงกลมดว้ย  Elliptical   Marquee  Tool    มีหนา้ที่ส าหรับเลือกพื้นที่
แบบวงกลม หรือ วงรี  โดยสามารถก าหนดลกัษณะรูปทรงไดต้ามตอ้งการ  ซ่ึงปกติแลว้หากไม่กด
แป้น  Shift  ขณะวาดพื้นที่ก็จะกลายเป็นวงรี   ดงันั้นเวลาที่วาดพื้นที่เป็นแบบวงกลมจึงจ าเป็น
จะตอ้งกดแป้น  Shift  ที่แป้นพมิพค์า้งไวเ้สมอ  ซ่ึงสามารถเลือกพื้นที่แบบวงกลมไดต้ามขั้นตอนน้ี   
1.  คลิกเลือกเคร่ืองมือ    Elliptical   Marquee  Tool  จากกลุ่มเคร่ืองมือ  Marquee  Tool  บน 
Toolbox  เพือ่ก าหนดพื้นที่แบบวงกลม หรือ วงรี  

 

 
 

บริเวณ Selection  จะมีเส้นประล้อมรอบบริเวณของภาพท่ีเลือก รูปภาพท่ีเปิดใช้งานครัง้แรก บริเวณ Selection  จะมีเส้นประล้อมรอบบริเวณของภาพท่ีเลือก บริเวณ Selection  จะมีเส้นประล้อมรอบบริเวณของภาพท่ีเลือก 
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2.  ดรากส์เมาส์บริเวณของรูปภาพที่ตอ้งการที่จะเลือกพื้นที่   ซ่ึง Selection จะเป็นวงกลม หรือ วงรี  
ตามตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

  เลอืกพืน้ทีแ่บบ  Single  Row  Marquee  และ  Single  Column  Marquee  
 

 การเลือกพื้นที่แบบ    Single  Row   /  Single   Column   Marquee  Tool    เป็นการสร้าง 
Selection  ในแบบแนวนอน และ แนวตั้ง  ซ่ึงมีความสูงเพยีง  1  Pixel  เท่านั้น      เวลาใชใ้ห้ผูเ้รียน
คลิกลงบนพื้นทีข่องรูปภาพที่ตอ้งการที่จะสร้างเสน้  Selection  ซ่ึงเสน้ที่เกิดขึ้นจะเป็นเสน้เพยีงเสน้
เดียว  แต่ถา้เราขยายภาพแบบใหญ่ขึ้นจะมองเห็นเสน้น้ีเป็น  2  เสน้ 
1.  คลิกเลือกเคร่ืองมือ    Single  Row  / Single  Column  Marquee  Tool    จากกลุ่มเคร่ืองมือ  
Marquee  Tool  บน  Toolbox  เพือ่ก าหนดพื้นที่แบบเสน้แนวตั้งและแนวนอน  

2.  คลิกเมาส์บริเวณของรูปภาพที่ตอ้งการสร้าง  Selection ที่เป็นเสน้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน   

Selection  จะมีเส้นประล้อมรอบบริเวณของภาพท่ีเลือก รูปภาพท่ีเปิดใช้งานครัง้แรก 
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เลอืกพืน้ทีแ่บบรูปทรงอสิระ  Lasso  Tool    

 การเลือกพื้นที่แบบรูปทรงอิสระดว้ยเคร่ืองมือ  Lasso  Tool  คือ  การก าหนดพื้นที่โดยไม่
จ ากดัใหอ้ยูใ่นรูปทรงเรขาคณิต  เช่นเดียวกบัเคร่ืองมือ  Marquee  Tool  เคร่ืองมือน้ีถูกน ามาใชง้าน
ส าหรับการเลือกพื้นที่ตามรูปทรงของวตัถุที่แสดงอยูใ่นภาพ  เช่น  รูปคน, สตัว ์, ตึก  หรือวตัถุอ่ืน ๆ 
ที่มีส่วนเวา้  ส่วนโคง้   
 เคร่ืองมือในกลุ่มของ Lasso  Tool  มีใหเ้ลือกใชง้าน  3  เคร่ืองมือประกอบดว้ย  Lasso  
Tool  , Polygonal  Lasso  Tool และเคร่ืองมือที่ใชง้านค่อนขา้งบ่อยคร้ังที่สุด  Magnetic  Lasso  
Tool   

 

 

 

กลุม่เคร่ืองมือประเภท  Lasso  Tool   

การสร้าง  Selection แบบ   
Single  Row  Marquee  Tool 

 

การสร้าง  Selection แบบ   
Single  Column  Marquee  Tool 

 

35



 

 
 โดยเม่ือเลือกใชค้  าสัง่ใน  Lasso  Tool    แลว้ในส่วนของ  Option  bar  จะมีรายละเอียด
ของค าสัง่  ดงัน้ี   

 

  

 

  

 

 

-  รายละเอียดของ  Option  bar  ของเคร่ืองมือ  Lasso  Tool   

 Width     ก าหนดบริเวณขอบเขตพื้นที่ที่เลือก  ซ่ึงหากก าหนดค่ามาก ๆ  ก็ไม่ตอ้งเล่ือน
เมาส์ไปใกล ้ๆ วตัถุ 

 Edge  Contrast  ก าหนดใหเ้สน้ขอบพื้นที่ที่เลือกมีความแตกต่างของสี (Contrast)  ซ่ึง
ก าหนดค่าไดต้ั้งแต่ 0-100 % 

 Frequency  ก าหนดจุดขอบเขตในแต่ละส่วนของการเลือก  ท  าใหส้ามารถเลือกพื้นทีไ่ด้
อยา่งถูกตอ้งมากยิง่ขึ้น  โดยก าหนดค่าไดต้ั้งแต่ 0-100 % 

  เลอืกพืน้ทีแ่บบไม่เกาะติดวตัถุบนภาพ  Lasso  Tool   
        Lasso  Tool  เป็นเคร่ืองมือที่ใชส้ร้างรูปทรงของพื้นที่ที่ตอ้งการเลือกบนรูปภาพ  ที่เราสามารถ
วาดขึ้นเองโดยไม่มีการยดึติดกบัวตัถุใด ๆ บนรูปภาพ  แต่ปัญหาอยา่งหน่ึงของเคร่ืองมือน้ีในการ
เลือกพื้นที่ คือ  หากเราตอ้งการเลือกพื้นที่ตามรูปทรงของวตัถุ  เช่น     รูปร่างของคนจะท าไดไ้ม่
สะดวกเน่ืองจากมีส่วนเวา้  ส่วนโคง้มากอีกทั้งยงัมีรายละเอียดประกอบเพิม่เติมอีก เช่น  เสน้ผม 
ปลายน้ิว หรือ เส้ือผา้  แต่ถา้มีความช านาญในการใชเ้คร่ืองมือก็สามารถท าไดอ้ยา่งสะดวก  ซ่ึง
สามารถเลือกพื้นที่แบบไม่เกาะติดวตัถุไดต้ามขั้นตอนน้ี   
1.  คลิกเลือกเคร่ืองมือ    Lasso  Tool  จากกลุ่มเคร่ืองมือ  Lasso Tool  เพือ่ก าหนดพื้นที่แบบอิสระ 

รูปแบบของการเลือกพืน้ท่ีใหม ่ ซึ่ง
สามารถเพิม่เตมิ ,ตดั หรือ ลด
ขนาดของพืน้ท่ีท่ีเลือกได้   

แสดงชนิดของกลุม่ประเภท 
Lasso  Tool ท่ีเลือกใช้ 

ก าหนดบริเวณขอบพืน้ท่ีให้
มีความเบลอ หรือมีความ
ฟุ้ งกระจาย     

ก าหนดเส้นขอบให้มีความเรียบ   
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2.    น าเมาส์ไปคลิกที่ต  าแหน่งเร่ิมตน้ที่ตอ้งการสร้าง Selection  จากนั้นคลิกเมาส์คา้งไวแ้ลว้ลาก
เมาส์ไปยงัต าแหน่งหรือพื้นที่ที่ตอ้งการเลือกจนมาบรรจบกบัจุดเร่ิมตน้  จากนั้นปล่อยเมาส์จะได้
เป็นเสน้ประลอ้มรอบพื้นที่ที่เลือก  ซ่ึงรูปทรงของ Selection  ที่ไดจ้ะเป็นรูปทรงอิสระตามที่วาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เลอืกพืน้ทีแ่บบหลายเหลีย่ม  Polygonal  Lasso  Tool   
        Polygonal  Lasso  Tool  ใชส้ร้างพื้นที่เลือกใชง้านเป็นแบบหลายเหล่ียม  ซ่ึงเป็นรูปแบบการ
เลือกแบบเป็นลกัษณะของมุมฉาก   โดยจะเป็นการคลิกเพือ่สร้างเสน้ตรงจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุด
หน่ึงต่อเน่ืองกนัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้เร่ือยไปจนถึงจุดส้ินสุดส่วนใหญ่แลว้เคร่ืองมือน้ีมกัถูกน ามาใชเ้พือ่
เลือกพื้นที่ของวตัถุทีมี่รูปทรงเป็นเหล่ียม  ซ่ึงสามารถเลือกพื้นที่แบบหลายเหล่ียมไดต้ามขั้นตอนน้ี   
1.  คลิกเลือกเคร่ืองมือ  Polygonal  Lasso  Tool  จากกลุ่มเคร่ืองมือ  Lasso Tool  เพือ่ก าหนดพื้นที่
แบบหลายเหล่ียม 

ก าหนดจดุเร่ิมต้นของการเลือกพืน้ท่ี
จากนัน้คลกิเมาส์ลากตามต้องการ 

บริเวณ Selection  จะมีเส้นประล้อมรอบบริเวณของภาพท่ีเลือก 
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2.    น าเมาส์ไปคลิกที่ต  าแหน่งเร่ิมตน้ที่ตอ้งการสร้าง Selection  จากนั้นลากเมาส์ไปตามขอบเขต
พื้นที่ของภาพที่ตอ้งการจนมาบรรจบต าแหน่งเร่ิมตน้แล้วดับเบิ้ลคลิกเมาส์   หากตอ้งการเลือก
รูปทรงที่เป็นมุมหรือเป็นเสน้ที่ติดต่อกนัให้คลิกเมาส์มุมที่ตอ้งการแลว้เร่ิมลากเมาส์และคลิกเลือก
ตามมุมที่ตอ้งการ  ซ่ึงจะไดล้กัษณะเป็นเสน้ประลอ้มรอบพื้นที่ที่ตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:    
1. กดแป้น Backspace เพื่อลบจุดของการเลอืกพืน้ท่ีออกไปทีละจุด โดยเร่ิมจากจุดท่ีสร้างขึน้
ลา่สดุ 
2.  กดแป้น  ESC เพื่อยกเลกิทกุจุดของการเลอืกพืน้ท่ีท่ีก าหนดไว้ทัง้หมด 
3.  กดแป้น  Shift ค้างไว้ขณะท่ีวาดพืน้ท่ีตามรูปทรงวตัถ ุจะท าให้เกิดการท ามมุฉาก 
    หรือ 45 องศาเสมอ 
4.  กดแป้น  Alt ค้างไว้ขณะวาดพืน้ท่ีเลอืกขอบเขตวตัถ ุจะท าให้ได้รูปวตัถท่ีุสมบูรณ์ตรง 
    ตอ่ความต้องการ 
 

บริเวณ  Selection  จะมีเส้นประล้อมรอบ
บริเวณของภาพท่ีเลือก 

ก าหนดจดุเร่ิมต้นของการเลือกพืน้ท่ีจากนัน้
คลกิเมาส์แล้วลากตามต้องการเม่ือถึง
จดุเร่ิมต้นให้ดบัเบิล้คลกิเพ่ือปิดรูปภาพนัน้ 

38



 

  เลอืกพืน้ทีแ่บบเกาะติดวตัถุ   Magnetic  Lasso  Tool   
 

        Magnetic  Lasso  Tool   เป็นเคร่ืองมือที่นิยมใชใ้นการเลือกพื้นที่  เน่ืองจากการท างานมี
ลกัษณะเหมือนเป็นแม่เหล็กที่เกาะติดกบัวตัถุบนค่าพกิเซลของรูปภาพ    เม่ือมีการเล่ือนเมาสไ์ป
ตามทิศทางหรือขอบเขตที่ตอ้งการเลือก  Magnetic  จะก าหนดขอบเขตตามทิศทางการเคล่ือนที่
ของเมาส์ทนัที  โดยอา้งอิงจากค่าสีที่คลา้ยคลึงกนั        แต่อยา่งไรก็ตามหากผูเ้รียนตอ้งการเพิม่
ความถูกตอ้งในการเลือกพื้นที่ก็ใหค้ลิกเมาส์ในแต่ละต าแหน่งเพือ่เป็นการควบคุมเสน้ที่เลือกบน
รูปภาพไดอี้กดว้ย  ซ่ึงสามารถเลือกพื้นที่แบบเกาะติดวตัถุไดต้ามขั้นตอนน้ี   
1.  คลิกเลือกเคร่ืองมือ  Magnetic  Lasso  Tool  จากกลุ่มเคร่ืองมือ  Lasso Tool  เพือ่ก าหนดพื้นที่
แบบเกาะติดวตัถุ 

 

 

 โดยเม่ือเลือก Magnetic Lasso Tool แลว้ในส่วน Option bar จะมีรายละเอียดของค าสัง่เพิม่
ขึ้นมา ดงัน้ี 

 

 

  

 

 

 

2.    น าเมาส์ไปคลิกที่ต  าแหน่งเร่ิมตน้ที่ตอ้งการสร้าง Selection จากนั้นลากเมาส์ไปตามขอบเขต
พื้นที่ของภาพที่ตอ้งการจนมาบรรจบต าแหน่งเร่ิมตน้แลว้คลิกเมาส์   หากตอ้งการเลือกรูปทรงที่
ค่อนขา้งเล็กหรือตอ้งการก าหนดเส้นที่แน่นอนสามารถที่จะคลิกเพื่อให้เกิดจุดได ้  โดยเส้นประที่

ก าหนดแรงกด       รูปแบบของการเลือกพืน้ท่ีใหม ่ ซึ่ง
สามารถเพิม่เตมิ ,ตดั หรือ ลด
ขนาดของพืน้ท่ีท่ีเลือกได้   

แสดงชนิดของกลุม่ประเภท 
Magnetic Lasso  Tool ท่ี
เลือกใช้ 

ก าหนดเส้นขอบให้มีความเรียบ   

ก าหนดบริเวณในการสร้าง
ขอบเขต     

ก าหนดบริเวณขอบพืน้ท่ีให้
มีความเบลอ หรือมีความ
ฟุ้ งกระจาย     

ก าหนดสีบนพืน้ท่ีท่ีเลือก     

ก าหนดระยะความถ่ี       
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เราเลือกจะมีจุดส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ เหมือนแม่เหล็กวางไวอ้ยูบ่นเส้น เม่ือเลือกเสร็จแลว้จะไดล้กัษณะ
เป็นเสน้ประลอ้มรอบพื้นที่ที่ตอ้งการ   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

เลอืกพืน้ทีโ่ดยเปรียบเทยีบค่าสี  Color  Range 
           

     การเลือกพื้นที่ดว้ยวธีิการของค าสัง่  Color  Range  อาศยัการอา้งอิงค่าสีในต าแหน่งที่มีค่าสี
เหมือนหรือใกลเ้คียงกนักบัต าแหน่งที่คลิกเลือก   การใชง้านค าสัง่ที่สามารถใชร่้วมกบั  Marquee  
Tool  หรือ  Lasso  Tool  เพือ่ก าหนดขอบเขตพื้นที่ของภาพในส่วนที่ตอ้งการเลือกเสียก่อน  ดงั
ขั้นตอนต่อไปน้ี   

1.  เปิดไฟลรู์ปภาพที่ตอ้งการ 

 

 

 

 

 

บริเวณ  Selection จะมีเส้นประล้อมรอบ
บริเวณของภาพท่ีเลือก 

เกิดจดุแมเ่หลก็ตามเส้นของพืน้ท่ีท่ีเลือก 

คลกิบริเวณของรูปภาพท่ีต้องการ
เลือกพืน้ท่ี 
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2.  เลือกเมนูค  าสัง่  Select เลือกค าสัง่ Color Range จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ของค าสัง่ 
จากนั้นคลิกเมาส์ที่ต  าแหน่งของค่าสีที่ตอ้งการเลือกพื้นที่ โดยคลิกเมาส์ที่บริเวณของภาพ จะปรากฏ
ภาพตวัอยา่งในช่องภาพตวัอยา่งของค าสัง่ ซ่ึงจะขึ้นภาพที่มีค่าสีเดียวกนัใหเ้ท่านั้น 

 

 

 

 

 

3.  ก าหนดค่าออปชัน่เพือ่ก าหนดใหแ้สดงรูปภาพตวัอยา่งที่ไดจ้ากการเลือก  โดยก าหนด  
     -  Selection     แสดงเฉพาะพื้นที่ที่ถูกเลือกเท่านั้น   
     -  Image  ใชแ้สดงรูปภาพทั้งหมด 

4.  ก าหนดค่าออปชัน่  Fuzziness เพือ่ขยาย หรือ ลดขอบเขตของพื้นทีก่ารเลือกคา่ของสี   ซ่ึงหาก
ก าหนดค่ายิง่มากจะท าใหสี้ที่มีความแตกต่างกนัถูกเลือกไปดว้ย  

 

 

 

 

 

 
 

จะปรากฏรูปภาพในช่องตวัอย่าง
โดยจะแสดงเฉพาะบริเวณของคา่สี

เดียวกนักบับริเวณท่ีคลกิเมาส์
เลือกพืน้ท่ีในรูปภาพ 

ก าหนดคา่ของพืน้ท่ีของการเลือก 

พืน้ท่ีการเลือกท่ีใช้รูปแบบ  Color  Range 
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รายละเอียดค าส่ัง  Color  Range   
 

-  Select       ก าหนดค่าสีที่ตอ้งการเลือกโดยไม่ตอ้งคลิกเมาส์ลงในต าแหน่งพื้นที่ค่าสี 
-              Add  to  Sample      เพิม่พื้นที่ในต าแหน่งอ่ืน ๆ  
-     Subtract  from    Sample      ลดพื้นที่ที่เลือกไว ้ 
-  Invert  เลือกพื้นที่แบบตรงกนัขา้มกบัค่าสีในพื้นที่ที่เลือกไว ้
-  Save     จดัเก็บต าแหน่งค่าสีที่เลือกไวใ้หอ้ยูใ่นรูปแบบของไฟล ์
-  Load     โหลดไฟลท์ี่จดัเก็บไวข้ึ้นมาใชง้าน 
-  Selection  Preview     ท าการแสดงผลของการเลือกพื้นที่ในโหมดสีและการท างานแบบต่าง ๆ    
    ซ่ึงปกติจะถูกก าหนดไวเ้ป็น  None 

 

           เลอืกพืน้ทีโ่ดยอ้างองิจากกลุ่มสี   Magic  Wand  Tool   
 

          การเลือกพื้นที่ดว้ยวธีิการของค าสัง่ Magic  Wand  Tool  อาศยัการอา้งอิงค่าสีในต าแหน่งที่ 
คลิกเมาส์  หากค่าสีใดตรงกบัค่าสีที่คลิก  ก็คอืพืน้ที่ที่เลือกในการใชง้านนัน่เอง   เช่น  สีผวิของคน
เม่ือน าเมาส์ไปคลิกจะท าใหเ้กิดบริเวณพื้นที่ถูกเลือกทั้งหมด  ซ่ึงพื้นที่ที่ไดเ้หล่านั้นโปรแกรมจะ
ค านึงถึงเร่ืองของสีใหเ้องโดยอตัโนมติั   โดยการเลือกพื้นที่สามารถคลิกเลือกไดม้ากกวา่  1 คร้ัง 
โดยการกดแป้น  Shift  คา้งไวข้ณะที่คลิกเมาส์เลือกพื้นที่  หรือคลิกเมาส์เลือก Option เป็น   
Add  to Selection    โดยมีขั้นตอนดงัน้ี   
1.  เปิดไฟลรู์ปภาพขึ้นมา  จากนั้นใหค้ลิกเมาส์เลือกเคร่ืองมือ  Magic  Wand  Tool   
2.  คลิกเมาส์ในต าแหน่งสีบริเวณพื้นที่ ๆ ตอ้งการ 
3.  หากตอ้งการเพิม่พื้นที่ Selection ใหค้ลิกบริเวณที่ตอ้งการเพิม่ขึ้นอีก   

 

 

 

 

42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยเม่ือเลือกใชค้  าสัง่ใน Magic  Wand  Tool  แลว้ในส่วนของ  Option  bar  จะมีรายละเอียดของ
ค าสัง่  ดงัน้ี   

 

  

 

 

 

คลกิบริเวณของรูปภาพท่ีต้องการ
เลือกพืน้ท่ีในต าแหน่งท่ีต้องการ 

เพิม่พืน้ท่ี ๆ ต้องการโดยการคลกิเลือกใน
ต าแหน่งท่ีต้องการโดยจะต้องกดแป้น 
Shift ค้างไว้ หรือ เลือก Add  to 
Selection    บน Option bar 

รูปแบบของการเลือกพืน้ท่ีใหม ่ ซึ่ง
สามารถเพิม่เตมิ ,ตดั หรือ ลด
ขนาดของพืน้ท่ีท่ีเลือกได้   

แสดงชนิดของเคร่ืองมือ  

ก าหนดเส้นขอบให้มีความเรียบ   

ก าหนดให้เลือกพืน้ท่ีอยู่
ตอ่เน่ืองกนั     

ก าหนดให้เลือกพืน้ท่ีโดยดู
จากคา่สี     

ก าหนดความ
แตกตา่งของระดบัสี     
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รายละเอียดค าส่ัง  Magic  Wand  Tool   
-  รูปแบบการเลือกพืน้ที่       (ดูรายละเอียดจากรูปแบบการเลือกพื้นที่ใหม่)  
-  Tolerance      ก าหนดความแตกต่างของระดบัสีที่ตอ้งการใชเ้ลือกพื้นที่  โดยเปรียบเทียบค่า Pixel     
                          ในต าแหน่งที่เมาส์คลิกเพือ่เลือกสี   ซ่ึงสามารถก าหนดไดต้ั้งแต่  0 – 255  หากค่าที่ 
                          ก าหนดยิง่สูงท าใหพ้ื้นที่ที่ถูกเลือกเพิม่ขึ้น  
-  Anti - alias     ค่าออปชัน่น้ีใชเ้พือ่ตกแต่งเสน้ขอบของพื้นที่ ๆ ก าหนดไวใ้หเ้รียบ  
-  Contiguous    ค่าออปชัน่น้ีจะเลือกพื้นที่ ๆ อยูต่่อเน่ืองกบัต าแหน่งที่เมาส์คลิก  แต่ต  าแหน่งที่อยู ่
                           ต่อเน่ืองจะตอ้งมีสีใกลเ้คียงกนัดว้ย 
-  Sample  All  Layers     ออปชัน่น้ีใชเ้พือ่ก าหนดใหเ้ลือกพื้นที่  โดยพิจารณาจากเลเยอร์อ่ืน ๆ ดว้ย  
                                          โดยหากไม่ไดเ้ลือกออปชัน่น้ีจะท างานเฉพาะเลเยอร์ปัจจุบนัที่ก  าลงั  
                                          ท  างานอยูเ่ท่านั้น 

 

           เลอืกพืน้ทีโ่ดยวิธีระบายบนภาพ   Quick Selection Tool   
 เป็นเคร่ืองมือใหม่ที่เพิม่มาใน CS5 โดยใชส้ าหรับเลือกวตัถุหรือพื้นที่ที่ตอ้งการ ดว้ยวธีิ
ระบายลงไปบนภาพคลา้ยกบัการใชพู้ก่นั ซ่ึงโปรแกรมจะคน้หาขอบของพื้นที่และสร้าง selection ที่
เหมาะสมใหอ้ยา่งอตัโนมติั 

1. เลือกเคร่ืองมือ  จากทูลบอ็กซ ์
2. บนออปชัน่บาร์ : ก าหนดออปชัน่บาร์ตามตอ้งการ 
3. ใชเ้มาส์    +     คลิกหรือหคลิกลากระบายไปบนพื้นที่ที่ตอ้งการเลือก 
4. ถา้การระบายคร้ังแรกยงัครอบคลุมพื้นที่ไม่หมดก็สามารถระบายเพิม่เติมไดห้ลายๆ คร้ังจน

พอใจ 

 

 

  

 

 

คลกิหรือคลกิลากระบายพืน้ท่ี Selection ท่ีได้ 

44



 

 

 

 

 

ออบชัน่เคร่ืองมือ Quick Selection 

A รูปแบบการเลือก มีคุณสมบติัคลา้ยกบัรูปแบบการเลือกของเคร่ืองมือกลุ่ม Marquee ดงัน้ี 

 

 

   

 หลงัจากที่ระบายคร้ังแรกปุ่ ม   จะถูกเลือกโดยอตัโนมติั ดงันั้นเม่ือเราระบายคร้ังต่อๆ 
ไปจึงเป็นการเพิม่พื้นที่ให ้Selection เดิมเสมอ 

B Brush ก าหนดขนาดหวัแปรงที่ระบาย เม่ือใชห้วัแปรงขนาดใหญ่-การเลือกจะมีผลเป็นวง
กวา้งส่วนการปรับแต่งบริเวณขอบ Selection ควรใชห้วัแปรงขนาดเล็ก 

C Sample All Layer ใหน้ าสีจากภาพในทุกๆ เลเยอร์มาใชก้ าหนดพื้นที่ที่จะถูกเลือก 

D Auto-Enhance ช่วยใหไ้ดข้อบ Selection ที่เรียบและเที่ยงตรงมากขึ้น แต่โปรแกรมก็จะใช้
เวลาค านวณนานขึ้นดว้ย 

           การเลอืกพืน้ทีต่รงกนัข้าม  Inverse    
            การเลือกพื้นที่แบบตรงกนัขา้ม  คือ การเปล่ียนจากต าแหน่งพื้นที่ ๆ ก าหนดบริเวณไวใ้ชง้าน 
หรือ พื้นที่ ๆ ไดท้  าการเลือก Selection  ใหก้ลายเป็นต าแหน่งอ่ืน ๆ  ที่ไม่ไดถู้กเลือกไวใ้นตอนแรก 
ส่วนใหญ่จะใชส้ าหรับการเลือกที่มีความแตกต่างกนัมากๆ   โดยท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี   
1.  เลือกเปิดภาพที่ตอ้งการใช ้  

A B C D 

สร้าง Selection ใหม่ 

เพิม่พืน้ท่ีให้ Selection เดมิ 
(กดคีย์ shift แทนก็ได้)  

หกัลบพืน้ท่ีจาก Selection 
เดมิ (ใช้ Alt แทนก็ได้) 
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2.  เลือกพื้นที่โดยท าการสร้าง  Selection  พื้นที่ ๆ ตอ้งการ  
3.  เลือกเมนูค  าสัง่  Select  เลือกค าสัง่  Inverse   

ตัวอย่าง   เป็นการเลอืกพืน้ท่ี ๆ ตรงข้ามกบัพืน้ท่ี  Selection  ท่ีเลอืก   ในภาพจะเป็นรูปผู้หญิงกับ
พระจนัทร์  ในท่ีนีเ้ราต้องการเลอืกผู้หญิงและพระจนัทร์   ซึง่ภายในภาพจะมีสว่นประกอบคือสีพืน้ 
รูปผู้หญิงและพระจนัทร์  ฉะนัน้ถ้าเราเลอืกสพีืน้และใช้ค าสัง่  Inverse  เพื่อเลอืกพืน้ท่ีตรงกนัข้ามก็
จะเป็นการเลอืกผู้หญิงและพระจนัทร์  ซึง่จะท าให้สะดวกและรวดเร็วกวา่ในการเลอืกพืน้ท่ี   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

เปิดไฟล์รูปภาพท่ีต้องการ 

ท าการเลือกพืน้ท่ีบริเวณท่ีไมต้่องการ
คือพืน้ท่ี ๆ เป็นสีพืน้ 

ใช้ค าสัง่  Select  >> Inverse  เพ่ือเลือกพืน้ท่ีตรงกนั
ข้าม  ซึ่งจะเป็นการเลือกผู้หญิงและพระจนัทร์ 
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การตัดรูปภาพให้เหลอืเฉพาะส่วนทีต้่องการ  Crop   

          Crop  เป็นเคร่ืองมือที่ใชส้ าหรับตดัรูปภาพใหแ้สดงผลเฉพาะส่วนที่ตอ้งการเท่านั้น   โดยที่
จะแสดงเป็นกระดานออกแบบใหม่ทนัที  ซ่ึงมีความแตกต่างจากเคร่ืองมือในกลุ่ม  Lasso  และ  
Marquee  ซ่ึงจะเป็นการเลือกพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ตอ้งการท างานเท่านั้น   

 
 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

1.  เปิดไฟล์ภาพท่ีต้องการ 2.  ลากเมาส์คลมุพืน้ท่ี  ๆ ต้องการตดัภาพเท่านัน้ 

4. จะได้รูปภาพใหมท่ี่ตดัเฉพาะสว่นท่ีต้องการเท่านัน้ 3. เม่ือลากเมาส์คลมุพืน้ท่ี  ๆ ต้องการแล้วจะ
ปรากฏกรอบส่ีเหล่ียมท่ีมีสีสวา่งเฉพาะสว่นท่ี
ต้องการเท่านัน้  ให้ดบัเบิล้คลกิในพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมนัน้  
หรือคลกิเมาส์ท่ีไอคอน              บน   Option  bar 
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โดยเม่ือเลือกใชค้  าสัง่  Crop  แลว้ในส่วนของ  Option  bar  จะมีรายละเอียดของค าสัง่  ดงัน้ี   

 

 

 

 

รายละเอียดค าส่ัง  Magic  Wand   Tool    
-  Width ,Height และ Resolution    ใชก้ าหนดขนาดพื้นที่ หรือ บริเวณที่ใชต้ดัรูปภาพ  และความ 
                                                           ละเอียดในการตดัภาพ 
-  Resolution          ก าหนดความละเอียด  ซ่ึงปกติจะเป็นหน่วย  Pixels/inch 
-  Front  Image      อ่านค่า  Width  , Height และ Resolution ของภาพปัจจุบนัน ามาใส่ลงบน 
                                ออปชัน่บาร์เพือ่น าไปใชต้ดัภาพจากรูปภาพอ่ืน ๆ เพือ่ใหมี้ขนาด  
                               (Width ,Height)และความละเอียด (Resolution)  ที่เท่ากนั 
-  Clear     ลบค่าที่ก  าหนดไวใ้นช่อง  Width , Height และ  Resolution   
 
 

 การเลอืกพืน้ทีด้่วย  Quick  Mask   
  

                 Quick  Mask  คือการสร้าง  Selection  อีกวธีิหน่ึงซ่ึงเป็นการสร้างแบบใชห้นา้กากบงั
บริเวณพื้นที่ ๆ ไม่ตอ้งการไว ้   โดยการใชเ้คร่ืองมือเช่น     Pencil  Tool หรือ            Brush  
Tool  ระบายพื้นที่ในส่วนที่ไม่ตอ้งการนั้น    ซ่ึงจะท าใหส่้วนที่ระบายเป็นสีแดงแบบโปร่งใสบงั
ส่วนนั้นไว ้เม่ือเราคลิกกลบัสู่โหมดธรรมดาก็จะเกิดเสน้ประในบริเวณพื้นที่ ๆ เราไม่ไดร้ะบายไว ้ 
วธีิการใช ้ Quick  Mask  คือ   
 
1.  เปิดไฟลรู์ปภาพที่ตอ้งการจากนั้นคลิกเคร่ืองมือ  เช่น     Pencil  Tool หรือ            Brush  
Tool   จากนั้นเลือกขนาดของหวัแปรงตามตอ้งการในช่อง  Option  bar   
2.  คลิกปุ่ ม              (Edit in Quick Mask Mode) บนกล่องเคร่ืองมือ การเปิด/ปิด Quick Mask ท า
ไดโ้ดยการคลิกปุ่ ม            บนทลูบอ็กซ ์

แสดงชนิดของเคร่ืองมือ  ลบคา่ในช่อง  Width ,Height และ 
Resolution   

ก าหนดความละเอียดจากค่า  
Resolution       

ใช้อ่านคา่ Width , Height 
และ  Resolution     

ก าหนดขนาดพืน้ท่ีหรือกรอบ
ท่ีใช้ในการตดัรูปภาพ     
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3.  ระบายสีในพื้นที่ ๆ ไม่ตอ้งการเลือก  โดยบริเวณที่ระบายนั้นจะเป็นสีแดงแบบโปร่งแสง  หาก
ตอ้งการแกไ้ขพื้นที่ ๆ ระบายใหใ้ชเ้คร่ืองมือ   Eraser  Tool  ลบบริเวณที่ไม่ตอ้งการนั้นได ้

 

 

 

 

 

 

4.  คลิกปุ่ ม              (Edit in Standard  
Mode) บนกล่องเคร่ืองมือ   จะปรากฏ  
Selection  บนพื้นที่ ๆ เราเลือก   

 

 

 

 

  การปรับแต่ง  Quick  Mask   
         เราสามารถเปล่ียนสี หรือ ก าหนดออปชัน่ต่าง ๆ  ในโหมด  Quick  Mask ไดโ้ดยการดบัเบิ้ล
คลิกปุ่ ม              Edit in Quick Mask Mode  จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ส าหรับการตั้งค่า  
Quick  Mask 
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           การใช้  Selection  ในรูปแบบต่าง ๆ     
  การจดัเกบ็พืน้ที ่ๆ เลอืกไว้  ( Save Selection ) 
        บริเวณพื้นที่ Selection  ที่เราสร้างขึ้นมานั้นสามารถจดัเก็บ (Save)  ไวใ้ชใ้นภายหลงัได ้ โดย
พื้นที่ ๆ จดัเก็บน้ีจะถูกจดัเก็บไวใ้นไฟล ์.psd   ซ่ึงเม่ือเราจดัเก็บแลว้สามารถที่จะเรียกใชไ้ดท้นัทีเม่ือ
เราเปิดไฟลท์ี่บนัทึกไวข้ึ้นมา    โดยจุดประสงคห์ลกัของการจดัเก็บพื้นที่ คือ ป้องกนัความผดิพลาด
อนัเกิดจากการเลือกพื้นที่ใหม่  ในกรณีที่ใชพ้ื้นที่เดิมน้ีซ ้ ากนัมากกวา่ 1 คร้ัง  ซ่ึงจะท าใหเ้ราสามารถ
เรียกใชพ้ื้นที่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  สามารถท าตามขั้นตอนไดด้งัน้ี 

 

ก าหนดให้ส่วนท่ีระบายเป็น
สว่นท่ีไมถ่กูเลือก 

ก าหนดให้ส่วนท่ีระบายเป็น
สว่นท่ีถกูเลือก 

ก าหนดสีท่ีใช้ในการระบายบงัภาพโดย
คลกิท่ีกลอ่งสีจะปรากฏ Color Picker

ของสีให้เลือกสีได้ตามต้องการ 
ก าหนดคา่ความโปร่งใสของสี 
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1.    เปิดไฟลภ์าพขึ้นมา  แลว้ท าการสร้าง  Selection บริเวณพื้นที่ ๆ ตอ้งการ 
 
 

 

 

 
2.  เลือกเมนูค  าสัง่  Select  เลือกค าสัง่  Save  Selection  จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ส าหรับการ
บนัทึกพื้นที่  แลว้ท าการก าหนดรายละเอียดของค าสัง่  
 

 

 

 

รายละเอียดของค าส่ังมีดังนี้   
- Document  จะแสดงช่ือไฟลรู์ปภาพที่เปิดขึ้นมาใชใ้นการก าหนดพื้นที่  
-  Channel  ก าหนดแชลแนลที่ใชจ้ดัเก็บ  ซ่ึงปกติแลว้จะสร้างเป็น  Alpha  Channel   
-  Name   ก าหนดช่ือพื้นที่ ๆ เราก าหนดไวแ้ละตอ้งการจดัเก็บโดยช่ือที่ตั้งน้ีจะ 
                                         สมัพนัธก์บั  Channel  ที่ก  าหนด 
3.  เม่ือก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ แลว้คลิกเมาส์ที ่OK.  โปรแกรม  Photoshop จะท าการบนัทึก  
Selection ไวใ้นโปรแกรม 

  การเรียกใช้พืน้ที ่ๆ จดัเกบ็ไว้มาใช้งาน  ( Load  Selection ) 
          การเรียกใชพ้ื้นที่มีขอ้จ  ากดั คือ จะตอ้งจดัเก็บพื้นที่ดว้ยค  าสัง่  Save  Selection  พร้อมกบัไฟล์
รูปภาพที่เป็นนามสกุลไฟล ์ .psd หรือ  .TIFF  เสมอ  มิฉะนั้นจะไม่สามารถเรียกใชพ้ื้นที่กลบัขึ้นมา
ใชง้านต่าง ๆ ต่อไปไดอี้ก  โดยเลือกเมนูค  าสัง่  Select  เลือกค าสัง่  Load  Selection  โดยจะปรากฏ
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ไดอะล็อกบล็อกซ์ของค าสัง่  ใหเ้ราเลือกช่ือ Selection  ที่ได ้Save  ไวก้็จะปรากฏ Selection  บน
ภาพ  ดงัรายละเอียดคือ   

 

 
 
 

 

 

  การเคลือ่นย้าย  Selection 
        เม่ือเราสร้าง  Selection  ใด ๆ ขึ้นมาแลว้  หากตอ้งการเคล่ือนยา้ย  Selection  ออกไปบริเวณ
อ่ืนก็สามารถท าไดเ้ช่นกนั  โดยท าตามขั้นตอนดงัน้ี   
1.  สร้าง  Selection  บริเวณพื้นที่ ๆ ตอ้งการ  
2.  ใชค้  าสัง่ Select เลือก Tramform Selection  
3.  คลิกเมาส์เลือกเคร่ืองมือ Move  Tool              บน  Toolbox 
4.  คลิกเมาส์บริเวณ Selection จากนั้นคลิกเมาส์คา้งไวแ้ลว้ลากไปวางยงัต  าแหน่งที่ตอ้งการแลว้
ปล่อยเมาส์   

                                                                                   

 

 

 

 

โปรแกรมจะแสดงช่ือไฟล์รูปภาพ 

ก าหนดโหมดการท างาน
วา่ใช้จากแชลแนลใด 

หรือเลือกช่ือท่ีบนัทึกไว้ 

ต้องการสลบั Selection 
ให้เป็นพืน้ท่ีตรงกนัข้าม 

ต าแหน่งเดมิของ Selection ท่ีสร้างไว้ เคล่ือนย้ายต าแหน่งของ Selection ไปท่ีใหม่ 
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  การยกเลกิ  Selection 
        เม่ือเราสร้าง Selection  ใด ๆ บนรูปภาพซ่ึงจะไดเ้ป็นเสน้ประลอ้มรอบพื้นที่ ๆ เลือก  และถา้
เราตอ้งการยกเลิก  Selection  น้ีสามารถท าไดโ้ดย 
1.   เลือกเมนูค  าสัง่  Select  เลือกค าสัง่  Deselect   
2.   กดแป้น  Ctrl + D     

 

 

 

 

 

 

 

   การเลอืกพืน้ทีท่ั้งหมด 

        การเลือกพื้นที่ทั้งหมดในรูปภาพดว้ยเมนูค  าสัง่  Select  เลือกค าสัง่  All  หรือกดแป้น Ctrl + A  
ซ่ึงจะเป็นการเลือกพื้นที่ทั้งหมดของรูปภาพ  ส่วนมากใชใ้นกรณีที่ตอ้งการเลือกพื้นที่ทั้งหมดแลว้
ตอ้งการคดัลอกทั้งรูปภาพไปใชง้านอ่ืน  ๆ   

 

 

 

 

 

 

          Selection ท่ีสร้างไว้ 
Selection   ถกูยกเลกิ 
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  การหมุน / การย่อ – ขยาย  Selection 
 

         เม่ือเราสร้าง  Selection  ขึ้นมาแลว้ตอ้งการหมุน  Selection  ไปในทิศทางอ่ืน ๆ  สามารถ      
ท  าไดโ้ดย 
1.  สร้าง  Selection  ในพื้นที่ ๆ ตอ้งการจากนั้นเลือกเมนูค  าสัง่  Select  เลือกค าสัง่  Transform  
Selection  จะปรากฏกรอบส่ีเหล่ียมลอ้มรอบพื้นที่  Selection  และบริเวณมุมจะมีจุดสีเหล่ียม 8 มุม
อยูบ่นกรอบส่ีเหล่ียม 
2.  ถ้าต้องการหมนุ  -   น าเมาส์ไปวางตรงมุมส่ีเหล่ียมดา้นบนและดา้นล่าง  สงัเกตวา่เมาส์จะ
เปล่ียนเป็นรูปลูกศร 2 หวัและเป็นเสน้โคง้  จากนั้นหมุนกรอบส่ีเหล่ียมน้ีไปยงัทิศทางที่ตอ้งการ   

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

1.  สร้าง  Selection   2.  สร้างกรอบส่ีเหล่ียมให้  Selection 

3.  หมนุ Selection ไปในทิศทางท่ีต้องการ  4.   Selection ท่ีได้ปรับทิศทางแล้ว 
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3.  ถ้าต้องการย่อ –ขยาย   -   น าเมาส์ไปวางตรงมุมส่ีเหล่ียม สงัเกตวา่เมาส์จะเปล่ียนเป็นรูปลูกศร   
2 หวั จากนั้นดึงออกเพือ่ขยาย  และดึงเขา้เพือ่ยอ่ Selection  ก็จะไดข้นาดใหม่ตามตอ้งการ  

 

 

 

                                                                        

 

 

  การปรับแต่ง  Selection 
        เม่ือเราสร้าง  Selection  บนพื้นที่ของรูปภาพเพือ่ท  างานเราสามารถที่จะปรับแต่ง  Selection  
ไดเ้ช่นกนั  โดยการปรับแต่งให้ใชเ้มนูค  าสัง่  Select  เลือกค าสัง่  Modify  จะมีเมนูการปรับแต่ง  
Selection  อยู ่4 รูปแบบ  คือ   
  Border  ก าหนดเสน้ขอบของ  Selection   มีวธีิการดงัน้ี   
1.  สร้าง  Selection   บนพื้นที่ ๆ ตอ้งการ   
2.  เลือกเมนูค  าสัง่    Select  เลือกค าสัง่  Modify  เลือก  Border.. 
3.  จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ของค าสัง่  ใหก้  าหนดขนาดขอบของ  Selection  โดยให้ใส่ตวัเลข
ลงไป  ซ่ึงจะมีหน่วยวดัเป็น  Pixel  โดยจะสามารถก าหนดไดต้ั้งแต่ 0-200  Pixel   

 

 

 

 

ย่อ    Selection ขยาย    Selection 
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  Smooth  ท าให้  Selection  มีความนุ่มนวลมากยิง่ขึ้น   มีวธีิการดงัน้ี   
1.  สร้าง  Selection   บนพื้นที่ ๆ ตอ้งการ   
2.  เลือกเมนูค  าสัง่    Select  เลือกค าสัง่  Modify  เลือก  Smooth.. 
3.  จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ของค าสัง่  ใหก้  าหนดค่าของ  Selection  โดยใหใ้ส่ตวัเลขลงไป  
ซ่ึงจะมีหน่วยวดัเป็น  Pixel  โดยจะสามารถก าหนดไดต้ั้งแต่ 0-100  Pixel   

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดของขอบ  Selection 
เท่ากบั 1 

ขนาดของขอบ  Selection เท่ากบั 
15 

ก าหนดคา่  Selection เท่ากบั  1 ก าหนดคา่  Selection เท่ากบั  30 
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  Expand   ก าหนดเสน้ขอบของ  Selection  ใหข้ยายออกไปมีวธีิการดงัน้ี   
1.  สร้าง  Selection   บนพื้นที่ ๆ ตอ้งการ   
2.  เลือกเมนูค  าสัง่    Select  เลือกค าสัง่  Modify  เลือก  Expand.. 
3.  จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ของค าสัง่  ใหก้  าหนดค่าของ  Selection  โดยใหใ้ส่ตวัเลขลงไป  
ซ่ึงจะมีหน่วยวดัเป็น  Pixel  โดยจะสามารถก าหนดไดต้ั้งแต่ 0-100  Pixel   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

  Contract  ก าหนดเสน้ขอบของ  Selection ใหย้อ่ลงมา มีวธีิการดงัน้ี   
1.  สร้าง  Selection   บนพื้นที่ ๆ ตอ้งการ   
2.  เลือกเมนูค  าสัง่    Select  เลือกค าสัง่  Modify  เลือก  Contract.. 
3.  จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ของค าสัง่  ใหก้  าหนดค่าของ  Selection  โดยใหใ้ส่ตวัเลขลงไป  
ซ่ึงจะมีหน่วยวดัเป็น  Pixel  โดยจะสามารถก าหนดไดต้ั้งแต่ 0-100  Pixel   

 

 

 

ก าหนดคา่ Expand เท่ากบั 1 ก าหนดคา่  Expand  เท่ากบั  20 
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ปรับแต่งขอบ Selection โดยใช้ (Refine Edge)   
 ใน Photoshop CS5 มีเคร่ืองมือใหม่ที่ใชส้ าหรับปรับแต่งขอบ Selection เพิม่ขึ้นมา คือ
ค  าสัง่ Refine Edge โดยเป็นการรวบรวมคุณสมบติัของค าสัง่กลุ่ม Modify ที่มีอยูเ่ดิมมาไวใ้นที่
เดียวกนัเพือ่ใหใ้ชง้านไดส้ะดวกขึ้น และเพิม่เติมคุณสมบติัอ่ืนๆ ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
 เราจะเรียกใชค้  าสัง่ Refine Edge ได ้2 วธีิคือ 

- คลิกปุ่ ม  บนออปชัน่บาร์ของเคร่ืองมือสร้าง Selection  
- เลือกค าสัง่ Select >> Refine Edge จากเมนู 

 
ตวัอยา่งการใชง้าน   Refine Edge    

1. เลือกพื้นที่ที่ตอ้งการ โดยจะใชเ้คร่ืองมือใดก็ได ้(ในที่น้ีใช ้  Magic Wand เลือกพื้นที่
หลงั แลว้ใชค้  าสัง่ Select>>Inverse เพือ่สลบัที่ selection)     

2. ทดลองปรับค่าต่างๆ แลว้ดูผลบนวนิโดวรู์ปภาพ 
3. เม่ือไดผ้ลที่พอใจแลว้ ก็คลิก ok 

 
 
 
 

ก าหนดคา่ Contract เท่ากบั 1 ก าหนดคา่  Contract  เท่ากบั  
10 
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1. เลือกพืน้ท่ี 

2. คลกิ 

4. คลกิ 

3. ปรับคา่ 

59



 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
                      ออบช่ันของค าส่ัง Refine Edge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพขณะปรับแตง่ (เม่ือเลือกดแูบบพืน้หลงัสีด า) ผลลพัธ์ท่ีได้ (selection ท่ีปรับแตง่แล้ว) 

1. เลือกพื้นที่เร่ิมตน้ 

2.  คลิกปุ่ ม  Refine  Edge 
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       ออปช่ันของค าส่ัง  Refine  Edge 
 
 Show  Radius  แสดงเสน้ขอบ  Radius 
 Show  Original  แสดงภาพที่เลือก 
 Radius  ใชป้รับของการเลือก  Selection  ใหแ้ม่นย  าขึ้น 
 Smooth  ใชป้รับของ  Selection  ใหเ้รียบ 
 Feather  ใชป้รับขอบ  Selection  ใหฟุ้้งกระจาย  (ถา้จะใชเ้พือ่เลือกวตัถุที่มีขอบไม่ 

คมชดั  ควรใชว้ธีิปรับค่า  Radius  ซ่ึงจะใหผ้ลที่ดีกวา่) 
 Contrast  ใชป้รับขอบ  Selection  ใหค้มชดัมากขึ้น 
 Shift  Edge  ปรับเพิม่ / ลดขอบ  Selection 
 เคร่ืองมือ  Zoom  และ  Hand  ใชซู้มและเล่ือนภาพบนวนิโดว ์ (วธีิใชเ้หมือนเคร่ืองมือ  

Zoom  และ  Hand  บนทูลบอ๊กซ์  รวมทั้งใชค้ียล์ดัแทนไดเ้ช่นกนั) 
 
 
 

3.  คลิกเลือกวธีิการแสดงผลลพัธ์ 

4.  ปรับค่าออปชัน่ต่างๆ 

5.  เลือกวธีิการน าไปใชง้าน 

6.  คลิก OK 
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ตัวเลอืกการแสดงผลลพัธ์ของ  Selection  (Output) 
 

 Selection  สร้างเป็น  Selection  ปกติทัว่ๆ  ไป 
 Layer  Mask  สร้าง  Selection  เป็นเลเยอร์มาสกบ์นพาเนล  Layers 
 New  Layer  สร้าง  Selection  แลว้ก๊อปป้ีผลลพัธไ์ปวางไวท้ี่เลเยอร์ใหม่ 
 New  Layer  with  Layer  Mask  ก๊อปป้ีผลลพัธไ์ปวางไวท้ี่เลเยอร์ใหม่แบบเลเยอร์มาสก์ 
 New  Document  สร้าง  Selection  แลว้ก๊อปป้ีผลลพัธไ์ปวางในไฟลใ์หม่ 
 New  Document  with  Layer  Mask  สร้าง  Selection  แลว้ก๊อปป้ีผลลพัธไ์ปวางใหม่ใน

ไฟลใ์หม่แบบเลเยอร์มาสก ์
 

     บันทกึและเรียกใช้งาน 
 
บันทกึ  Selection 
 การสร้าง  Selection  ที่ซบัซอ้นบางคร้ังตอ้งใชเ้วลามาก  ซ่ึงเม่ือยกเลิกไปแลว้ก็จะไม่
สามารถเรียกกลบัคืนมา  ดงันั้นถา้คาดวา่จะจ าเป็นตอ้งใชอี้กภายหลงัก็ควรบนัทึก  Selection  น้ีเก็บ
ไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้าง  Selection 

2. เลือกค าสัง่ Select    Save  selection 
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         เรียกใช้  Selection  ทีบ่ันทกึไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ตั้งช่ือและก าหนดออปชัน่ 3. คลิก  OK 

ตั้งช่ือ  Selection 

บนัทึก  Selection  ใหม่ 

สร้างเป็น  Selection  ใหม่ 

เลือกเฉพาะพื้นที่ที่ซอ้นทบักนั 
หกัลบพื้นที่จาก   
Selection  ปัจจุบนั 

เพิม่พื้นที่ให ้
Selection  ปัจจุบนั 

2.  เลือกช่ือ  Selection  
ที่บนัทึกไว ้

1. เลือกค าสัง่ Select     
Save  selection 

3. คลิก  OK 
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Note  เม่ือปิดไฟลภ์าพ  Selection  ที่บนัทึกไวจ้ะหายไปดว้ย  ดงันั้นถา้ตอ้งการน า  Selection  
กลบัมาใชใ้นคร้ังต่อๆ  ไปที่แกไ้ขภาพน้ี  ก็จะตอ้งบนัทึกไฟลไ์วใ้นรูปแบบ  PSD 
 
 
 
 
 
 
 

Selection  เดิมถูกเรียกกลบัมา 
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