คำนำ
ปั จจุบนั นี้นบั เป็ นยุคแห่งข้อมูลและข่าวสารที่เรี ยกกันสั้นๆว่า “ยุคโลกาภิวัฒน์ ” ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็ นส่วนสาคัญในชีวติ ประจาวัน ของมนุ ษ ย์ม ากขึ้ น “คอมพิวเตอร์ ” (COMPUTER) นับว่า
เป็ นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ งที่ ก ้า วเข้า มามี บ ทบาทต่ อ การดารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ป็ นอย่า งมาก การ
เรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นสาหรั บ เยาวชนในปั จ จุ บ ัน ดัง นั้ น สถานศึ ก ษาต่ า งๆ จึ ง จัด ให้
วิช าคอมพิวเตอร์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการสอน ในระดับ ชั้นอนุ บาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และ อาชีวศึกษา
ดังนัน้ จึงได้เล็งเห็ นความสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษา และได้
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคอมพิวเตอร์โดยเรี ยบเรี ยงจากเอกสาร และซอฟแวร์ต่างๆ ให้กบั แต่ละสถาบัน
และสอดคล้อ งกับ สาระการเรี ย นรู ้ต ามหลัก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเล่มมีการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 สาหรับสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้ ยงั มีแบบฝึ กหัดท้ายบท สาหรับนักเรี ยนเพื่อเสริ มทักษะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ เมื่อนักเรี ยนได้
เรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิ บ ัติ จ นครบเนื้ อ หาภายในเล่ ม แล้ว จะท าให้ นัก เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ จ ะใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียในโปรแกรมต่างๆ ได้
คณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยบเรี ยงแผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาคอมพิวเตอร์เล่มนี้ ข้ ึนมา เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนการสอนสาหรับสถานศึกษาต่างๆ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้แก่ผเู ้ รี ยนในการนาไปประยุกต์
กับการทางานในยุคปั จจุบนั มิได้มีจุดมุ่งหมายเพือ่ จาหน่าย

สารบัญ
เรื่อง
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรี ยนรู ้และเริ่ มต้นใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การสร้าง Selection ในรู ปแบบต่าง ๆ

หน้ า
1
26

คําอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์
เวลา ๔๐ ชั�วโมง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและวิธีการสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมี
จุด มุ่งหมายหลั ก คือ ต้องการให้ผู้ เ รีย นศึก ษา วิเ คราะห์ อภิปราย สรุ ป เกี่ ยวกั บ
ความหมาย ประเภท คุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้ นงานหรือโครงงานตามหลักการทา
โครงงาน ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงและพัฒนา
ฝึกปฏิบัติทาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการทาโครงงาน โดยใช้ความรู้
ความคิ ด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีการ บูรณาการความรู้
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการ
พัฒนาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการคิดวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
ในการสร้างโครงงานได้อย่างมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบ

ตัวชี้วดั และสาระแกนกลาง
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒. ๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่ องใช้ หรื อวิธีการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวติ สังคม สิ่งแวดล้อม และมี
ส่วนร่ วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืน

ชั้น
ม.๔-๖

ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๓.สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการ ๑. การสร้างสิ่งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการ ตามกระบวนการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอ ย่า งปลอดภัย เทคโนโลยีจะทาให้ผเู ้ รี ยนทางานอย่างเป็ นระบบสามารถย้อนกลับ
โดยถ่ า ยทอดความคิ ด เป็ นภาพฉายและ มาแก้ไขได้ง่าย
แบบจาลองเพือ่ นาไปสู่ การสร้างชิ้นงาน หรื อ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็ นแบบจาลอง
ความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟแวร์
ช่วยในการออกแบบหรื อนาเสนอผลงาน
๔.มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรื อ
สนองความต้องการในงานที่ผลิตเองหรื อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผอู ้ ื่นผลิต

๑.การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทาให้ทราบเกี่ยวกับปั จจัยในด้าน
ต่างๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการ
๒.การพัฒนาสิ่งของเครื่ องใช้ ต้องคานึงถึงหลักการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การ
สื่อสาร การแก้ปัญหา การทางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ชั้น

ตัวชี้วดั

ม.๔-๖

๑. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ข้อมูล บุคลากรและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

โครงสร้ างรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ลาดับ
มฐ/ตชว.
ที่
๑

ง ๓.๑

สาระสาคัญ

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

อธิ บ ายองค์ป ระกอบ หลัก การท างาน เรี ยนรู ้และเริ่ มต้นใช้
ระบบสื่ อ สารข้อ มู ล และคุ ณ ลัก ษณะของ งานโปรแกรม Adobe
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
Photoshop CS5
ต่อพ่วง
เวลาตามหน่ วย
สอบปลายปี

เวลา
(ช.ม.)

น้าหนัก
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ลาดับที่ มฐ/ตชว.
๒

ง ๒.๑

สาระสาคัญ

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

- สร้ า งและพัฒ นาสิ่ ง ของเครื่ องใช้ ห รื อ การสร้าง Selection ใน
วิธี ก าร ตามกระบวนการเทคโนโลยีอ ย่า ง รู ปแบบต่าง ๆ
ปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพฉาย
และแบบจาลองเพือ่ นาไปสู่ การสร้างชิ้นงาน
หรื อถ่ ายทอดความคิ ด ของวิ ธี การเป็ น
แบบจาลองความคิดและการรายงานผลโดย
ใช้ ซ อฟแวร์ ช่ ว ยในการออกแบบหรื อ
นาเสนอผลงาน
- มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การ
แก้ปัญหาหรื อสนองความต้อ งการในงานที่
ผลิตเอง หรื อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผอู ้ ื่นผลิต

เวลาตามหน่ วย
สอบปลายปี

เวลา นา้ หนัก
(ช.ม.) คะแนน
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เรียนรู้และเริ่มต้ นใช้ งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5
มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วดั
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ตัวชี้วดั
๑.ง ๓.๑/๑ อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

สาระสาคัญ
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่อสาร
การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สาระการเรียนรู้
- ความรู้
๑.เข้าใจองค์ประกอบ คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ
๒.อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

- ทักษะ / กระบวนการ
อธิบาย สรุ ปองค์ประกอบโดยรวมของคอมพิวเตอร์

- คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
๑.มีวนิ ยั

๒.ใฝ่ เรี ยนรู ้

๓.มุ่งมัน่ ในการทางานรู ้เรี ยนรู ้

2

เรื่อง เรียนรู้และเริ่มต้ นใช้ งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5

Photoshop เป็ นโปรแกรมสำหรับสร้ำงและตกแต่งภำพที่มีชื่อเสียงและได้รับควำมนิยมมำกทีส่ ุด
อันเนื่องมำจำกคุณสมบัติเด่นซึ่งมีอยูอ่ ย่ำงมำกมำย ไม่วำ่ จะเป็ นควำมสำมำรถจัดกำรกับไฟล์สำรพัด
ชนิดที่ใช้ในงำนประเภทต่ำง ๆ ทั้งรู ปที่จะนำไปผ่ำนกระบวนกำรพิมพ์ และรู ปที่นำไปใช้ในเว็บเพจ
หรื อส่งผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิคส์ มีควำมสำมำรถเป็ นเยีย่ มในกำรแก้ไขตกแต่งภำพ
และกำรสร้ำง
เอฟเฟ็ คต์พเิ ศษต่ำง ๆ มีเครื่ องมือที่มีประสิทธิภำพและควำมยืดหยุน่ สูง สำมำรถบันทึกขั้นตอนที่
ต้องทำซ้ ำ ๆ ไว้เรี ยกใช้ภำยหลังตลอดจนมีผผู ้ ลิตปลัก๊ อิน (plug-in) ให้เป็ นจำนวนมำก ซึ่งปลัก๊ อินก็
คือโปรแกรมเสริ มสำหรับช่วยให้กำรทำงำนที่ซับซ้อนสำเร็จลงได้อย่ำงรวดเร็ ว
ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่ำงของงำนประเภทต่ำง ๆ ซึ่งคุณสำมำรถใช้ Photoshop ช่วยจัดกำรได้อย่ำง
ง่ำยดำย
• แก้ ไขภาพถ่ าย ที่บกพร่ องหรื อมีตำหนิ เช่น ปรับสีที่เพี้ยน ปรับแสงเงำที่สว่ำงหรื อมืด
เกินไปลบแสงแฟลชที่สะท้อนในดวงตำ
• ตกแต่ งภาพ เช่น ตัดส่วนที่ไม่ตอ้ งกำรออกไป ลบองค์ประกอบที่รกรุ งรัง ปรับภำพให้
เบลอหรื อคมชัด ปรับผิวกำยนำงแบบให้ขำวนวลและขจัดไฝฝ้ ำต่ำง ๆ ขจัดเม็ดสีที่เกิดในภำพที่
สแกนจำกสิ่งพิมพ์
• ดัดแปลงภาพ เช่น ทำภำพใหม่ให้กลำยเป็ นภำพสีซีเปี ยแบบโบรำณ หรื อแปลงภำพ
เก่ำ ๆ ที่เป็ นขำวดำให้กลำยเป็ นภำพสี เปลี่ยนภำพคนให้อว้ นขึ้น-ผอมลง หรื อเด็ก-แก่กว่ำที่เป็ นจริ ง
• ใส่ เอฟเฟ็ คต์ พิเศษ ให้ภำพ เช่น ทำให้เหมือนกำลังมองภำพผ่ำนกระจกชนิดและลำย
ต่ำง ๆ หรื อเหมือนเงำสะท้อนในน้ ำ เปลี่ยนภำพถ่ำยให้ดูคล้ำยภำพวำดด้วยเครื่ องมือหลำกหลำย
ชนิด ใส่ประกำยแสงหรื อเงำให้วตั ถุ ทำวัตถุแบน ๆ ให้ดูเป็ น 3 มิติ เปลี่ยนโทนสีของภำพ
• สร้ างภาพกราฟิ ก ซึ่งผสมผสำนระหว่ำงภำพถ่ำย ข้อควำม และภำพวัตถุหรื อเอฟเฟ็ กต์
พิเศษที่สร้ำงขึ้นใน Photoshop เพือ่ ใช้ในงำนผลิตสื่อโฆษณำ ทำปกหนังสือหรื อนิตยสำร หรื อใช้
ตกแต่งเว็บเพจ
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ความเป็ นมาของ Photoshop
Photoshop เป็ นโปรแกรมของบริ ษทั Adobe (“อะ-โด-บี้”) ซึ่งเป็ นผูพ้ ฒั นำซอฟต์แวร์ดำ้ น
กรำฟิ ก และอุตสำหกรรมกำรพิมพ์รำยสำคัญ รวมถึงเป็ นผูค้ ิดค้นภำษำ PostScript และไฟล์แบบ
PDF (Portable Document Format) ที่ใช้กนั ในวงกำรพิมพ์และกำรจัดรู ปแบบเอกสำรบน
อินเตอร์เน็ตด้วย ดังนั้น Photoshop จึงสำมำรถทำงำนร่ วมและแลกเปลี่ยนไฟล์กบั โปรแกรมอื่น ๆ
ที่ใช้ทำงำนด้ำนกรำฟิ กได้อย่ำงกว้ำงขวำง เช่น โปรแกรม Illustrator, PageMaker และ Acrobat
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็ นของ Adobe เช่นกัน
Photoshop ออกเวอร์ชนั่ แรกในปี 1990 และได้รับกำรพัฒนำต่อเนื่องมำเรื่ อย ๆ เป็ นเวอร์ชนั่
2,2.5, 3, 4, 5, 5.5 และ 6 ,7 ,CS2,CS3CS4 จนกระทัง่ ล่ำสุดคือเวอร์ชนั่ CS5 ในขณะนี้ โดยมีขีด
ควำมสำมำรถใหม่ๆ สำหรับกำรจัดกำรกับภำพขึ้นมำอีกตัวหนึ่ง คือ Adobe Bridge CS 5 ซึ่งเป็ น
โปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดกำรภำพถ่ำยของเรำ ซึ่งทำหน้ำที่เหมือนกำรทำงำนใน Explorer หรื อ
บำงอย่ำงอำจจะทำได้ดีกว่ำด้วยซ้ ำ เช่น กำรจัดกลุ่มภำพ กำรแสดงรำยละเอียดของภำพ เช่น กล้องที่
ใช้ถ่ำยด้วยเลนส์แบบไหน โฟกัสเท่ำไร ค่ำ white balance เท่ำไร เป็ นต้น และที่สำคัญคือสำมำรถดู
ตัวอย่ำงไฟล์ภำพของ Photoshop นำมสกุล .psd ได้ โดยไม่ตอ้ งเปิ ดดูใน Photoshop และยังมีคำสัง่
อัตโนมัติที่สำมำรถเลือกใช้กบั ไฟล์ภำพได้อีกด้วย
 ทาไมจึงเป็ น Photoshop CS5
Photoshop เวอร์ชนั่ ใหม่ที่หลำยคนรอคอยได้ปรำกฏตัวออกมำพร้อมกับควำมแปลกใหม่
เริ่ มที่ชื่อเวอร์ชนั จำกตัวเลขที่คุน้ เคยได้เปลี่ยนเป็ นตัวอักษร CS และในปั จจุบนั ได้ถูกพัฒนำขึ้นจน
เป็ นเวอร์ชน่ั CS5 ควำมแปลกใหม่อีกอย่ำงได้แก่สญ
ั ลักษณ์รูปดวงตำก็กลำยมำเป็ นรู ปขนนกสี
สดใส จนปั จจุบนั มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมสำน้ ำเงิน และมีตวั อักษรย่อของโปรแกรม ดังรู ป
ซึ่งจะเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกับ Creative Suit ซึ่งรองรับโปรแกรมของ Macro Media ไว้
ด้วยกัน
กำรพัฒนำของ Photoshop ครั้งนี้ผผู ้ ลิตต้องกำรให้ผใู ้ ช้ได้รับรู ้ถึงวิวฒั นำกำรใหม่จำก
โปรแกรมค่ำย Adobe ที่รวมตัวเป็ นชุด Creative Suit ซึ่งเป็ นที่มำของเวอร์ชนั่ CS และ
Photoshop CS5 ก็เป็ นส่วนหนึ่งของชุด Creative Suit
นับตั้งแต่ Photoshop เวอร์ชนั่ แรกเปิ ดตัวก็ได้รับควำมสนใจจำกวงกำรตกแต่งภำพ ต่อมำ
โปรแกรมได้รับกำรพัฒนำคุณสมบัติเพิม่ ขึ้นในเวอร์ชนั่ ใหม่ จนสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ด้ำนตกแต่งภำพของนักออกแบบหลำยกลุ่มมำกขึ้น รวมกับควำมสนใจของกลุ่มผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ที่
ต้องกำรเรี ยนรู ้โปรแกรมเพือ่ ตกแต่งภำพก็มกั เลือก Photoshop เป็ นลำดับแรก ทำให้โปรแกรม
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ได้รับควำมนิยมมำกปั จจุบนั Photoshop พัฒนำมำถึงเวอร์ชนั่ 8 หรื อเรี ยกว่ำ Photoshop CS และ
พัฒนำมำเป็ นเวอร์ชนั่ CS2 จนถึง CS5 ในปั จจุบนั ที่มีควำมสำมำรถมำกขึ้นหน้ำตำปรับเปลี่ยนให้ดู
ทันสมัยรวมทั้งรองรับกำรทำงำนกับกล้องดิจิตอลได้ ซึ่งกำรพัฒนำครั้งนี้ทำให้ Photoshop CS5 มี
ควำมโดดเด่นมำกยิง่ ขึ้น
 เว็บกราฟิ ก และ Adobe PhotoShop
องค์ประกอบสำคัญในกำรทำ Web ให้ดูน่ำสนใจ คงหนีไม่พน้ รู ปภำพที่นำมำตกแต่ง ซึ่ง
ผูพ้ ฒั นำหลำยๆ คน บ้ำงก็นำภำพสำเร็จมำใช้งำน บ้ำงก็นำภำพจำกเว็บอื่นๆ ที่ดูสวยงำมมำใช้ และก็
มีไม่นอ้ ยที่สร้ำงภำพเอง โดยอำศัยโปรแกรมกรำฟิ กต่ำงๆ เช่น PhotoShop, Photo Impact, Paint
Shop เป็ นต้น โปรแกรม PhotoShop นับว่ำเป็ นโปรแกรมกรำฟิ กสุดฮิต ที่นิยมใช้ในกำรปรับแต่ง
ภำพ หรื อสร้ำงภำพ เพือ่ นำมำใช้งำนในเว็บ เนื่องจำกมีฟังก์ชนั กำรทำงำน ที่หลำกหลำย มีฟิลด์เตอร์
เพือ่ ปรับแต่งภำพ จำกค่ำยต่ำงๆ ทำให้ง่ำยต่อกำรปรับแต่งภำพตำมต้องกำร เดิมทีนิยมใช้ PhotoShop
เพือ่ งำนสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) แต่ปัจจุบนั Web Design มีบทบำทในงำนธุรกิจและงำน
กำรศึกษำสูงมำก จึงนำ PhotoShop มำใช้ในงำนนี้ดว้ ย
กำรทำภำพกรำฟิ กเพือ่ ใช้ในงำนเว็บ มีหลักกำรเฉพำะ แตกต่ำงไปจำกงำนสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้ง
เรื่ องควำมละเอียดของภำพ (Resolution) ที่ใช้แค่ 72 dpi หรื อจำนวนสีที่ใช้แสดงผล เป็ นต้น ดังนั้น
กำรศึกษำถึง ลักษณะเฉพำะในกำรใช้ PhotoShop สร้ำงกรำฟิ กในงำนเว็บ จึงเป็ นศำสตร์ที่น่ำสนใจ
อีกศำสตร์หนึ่ง

การสร้ างงานต้ องตัง้ Resolution เป็ น 72 dpi ด้ วย
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 การเข้ าสู่ โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
กำรเข้ำสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 สำมำรถทำได้ตำมขั้นตอนต่อไปนี้
1. คลิกเมำส์ที่ปมุ่ Start บนแถบงำน
2. เลื่อนเมำส์มำชี้ที่ Programs แล้วเลื่อนมำคลิกที่หวั ข้อ Adobe master collection CS5
จำกนั้นเลือก Adobe Photoshop CS5 จะสำมำรถเข้ำสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
ได้
จำกนั้นจะเข้ำสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ดังรู ป

หน้ าจอของ screen เมื่อเรียกใช้ โปรแกรม Photoshop CS5
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พืน้ ที่การทางานของ Adobe Photoshop CS5 เมื่อเปิ ดเข้ ามาใช้ งานครัง้ แรก
 รู้จกั ส่ วนประกอบ Photoshop CS5
กำรทำควำมรู ้จกั และสร้ำงควำมคุน้ เคยกับส่วนประกอบต่ำง ๆ ของโปรแกรมเป็ นพื้นฐำนที่
ดีที่จะนำไปสู่กำรใช้งำนโปรแกรมในระดับสูง เพรำะจะทำให้เรำมีควำมคล่องตัวเป็ นอย่ำงมำกใน
กำรทำงำนที่มีควำมสลับซับซ้อนมำก ๆ เรำจะมำทำควำมรู ้จกั กับหน้ำตำ และส่วน ต่ำง ๆ ของ
Photoshop CS5 กัน
เมื่อเรำเปิ ดโปรแกรม Photoshop CS5 ขึ้นมำเรำก็เห็นพื้นที่ทำงำนของโปรแกรม
Photoshop CS5 ถูกเปิ ดขึ้นมำ ซึ่งภำยในจะประกอบ ไปด้วยส่วนกำรทำงำนหลักดังต่อไปนี้
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Application Bar

Option bar

Workspace Menu

Menu bar
แท็ปชื่อไฟล์

D
Tool Box
กล่ องเครื่องมือ

พืน้ ที่แสดงภาพ

พืน้ ที่หลังโปรแกรม

พาเนล Panel

 Menu Bar เป็ นแถบกลุ่มคำสัง่ ที่บรรจุคำสัง่ สำหรับกำรทำงำนทั้งหมดใน Photoshop CS5
โดยจะแบ่งออกเป็ น 11 หมวดหมู่ดว้ ยกันตำม กลุ่มชนิดของกำรใช้งำน
 Option Bar เป็ นแถบสำหรับแสดงส่วนตัวเลือกหรื อส่วนปรับแต่งเสริ มกำรทำงำนของ
เครื่องมือ (Tool) ที่เรำเลือกใช้งำนจำกใน Toolbox
 Toolbox เป็ นกล่องสำหรับเก็บเครื่ องมือสำหรับใช้ทำงำนกับพื้นที่ทำงำน โดยจะประกอบได้
ด้วยเครื่ องมือหลำย ๆ ชนิดด้วยกัน
 Active Image Area หรื อ พื้นที่แสดงภำพ เป็ นส่วนกรอบแสดงภำพสำหรับทำงำน หรื อพื้นที่
ทำงำน สำมำรถเปิ ดขึ้นมำได้หลำย ๆ กรอบพืน้ ที่ทำงำน พร้อม ๆ กัน แต่สำมำรถเลือกทำงำนได้
ทีละกรอบทำงำนเท่ำนั้น
 Panel เป็ นส่วนหน้ำต่ำงย่อย ๆ สำหรับอำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำน และเป็ นส่วน
ควบคุมส่วนย่อยในกำรทำงำนต่ำง ๆ ด้วย เช่น กำรกำหนดสี, กำหนดกำรทำงำน Layer หรื อ
Channel สีของภำพ กำรแสดงและจัดกำรบันทึกกำรทำงำน (History) เป็ นต้น ซึ่งในแต่ละ
Panel ยังประกอบไปด้วย Tab หัวข้อย่อยต่ำง ๆ ตำมแต่ละส่วนของกำรทำงำน
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 Application Bar (แอพพลิเคชั่นบาร์ ) เป็ นแถบเครื่ องมือที่เก็บปุ่ มคำสัง่ ที่ใช้งำนบ่อย ๆ
เอำไว้ เช่น เปิ ดโปรแกรม Bridge หมุนพื้นที่ทำงำน , ย่อ-ขยำยภำพ , จัดเรี ยงวินโดวส์ภำพ และ
จัดองค์ประกอบของเครื่ องมือตำมพื้นที่ใช้งำน (Workspace) ซึ่งเป็ นส่ วนที่เพิม่ ขึ้นมำในส่วนของ
Photoshop CS5
 Workspace (พืน้ ทีใ่ ช้ งาน) เป็ นกำรเลือกพืน้ ที่กำรทำงำนของ Photoshop ซึ่งเพิม่ เติมใน
เวอร์ชนั่ CS5 ซึ่งเป็ นกำรจัดพื้นที่ให้เหมำะสมกับกำรทำงำน
โดยในกำรทำงำนของส่ วนประกอบภำยใน Adobe Photoshop CS5 มีวิธีกำรทำงำนที่จะขยำย
ควำมให้สำมำรถเข้ำใจและใช้งำนได้อยูห่ ลำยส่วนดังต่อไปนี้
 Menu Bar (แถบเมนู)
แถบเมนูหรื อ Menu Bar นั้นเป็ นแถบสำหรับเลือกคำสัง่ ทำงำน โดยจะอยูท่ ำงด้ำนบนของ
โปรแกรมซึ่งกำรใช้งำน Menu Bar ใน Photoshop CS5 นั้นก็จะเหมือนกันกับโปรแกรมใช้งำน
อื่น ๆ โดยใน Photoshop CS5 นั้น Menu Bar จะถูกแบ่งออกเป็ น 11 กลุ่มคำสัง่ ด้วยกัน คือ

1. File ชุดกลุ่มคำสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์รูปภำพ เช่น สร้ำงไฟล์ใหม่
ไม่วำ่ จะเป็ นคำสัง่ สร้ำงพื้นที่ทำงำนใหม่ คำสัง่ ปิ ดพื้นที่ทำงำน
คำสัง่ บันทึก เปิ ด หรื อปิ ดภำพ

2. Edit รวมคำสัง่ ที่ใช้สำหรับแก้ไขภำพ และปรับแต่งกำรทำงำน
ของโปรแกรมเบื้องต้น เช่น คัดลอก , วำง , ยกเลิกคำสัง่ ,แก้ไขเครื่ องมือ
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3. Image ชุดกลุ่มคำสัง่ เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรแก้ไขภำพ โดยจะ
เป็ นกำรจัดกำรแก้ไขรู ปภำพ ทั้งหมด (ทุก Layer ในพื้นที่
ทำงำน) เช่น กำรแก้ไข ขนำดของภำพ กำรทำสำเนำภำพรวมทั้ง
กำรเพิม่ Layer พิเศษชนิดต่ำง ๆ ลงไปในภำพ

4. Layer ชุดกลุ่มคำสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนต่ำง ๆ
ของ Layer ไม่วำ่ จะเป็ นกำรสำเนำเพิม่ หรื อ ลบ Layer ชนิดต่ำง ๆ
ในภำพ รวมทั้งกำร ย้ำยตำแหน่งลำดับชั้นของ Layer

5. Select ชุดกลุ่มคำสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกพืน้ ที่แบบต่ำง ๆ
ในพื้นที่ทำงำนรวมไปถึงกำรแก้ไขพื้นที่ที่เรำเลือกไปแล้วด้วย

6. Filter ชุดกลุ่มคำสัง่ สำหรับเลือกใช้งำน Filter
แบบต่ำง ๆ ลงไปในภำพ
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7. Analysis เมนูสำหรับกำรเรี ยกใช้และปรับแต่ง
เครื่ องมือนักวัดระยะ และคำนวณพื้นที่ (เฉพำะ
CS5 รุ่ น Extended)

8. 3 D ชุดกลุ่มคำสัง่ ที่รวมคำสัง่ ที่ใช้กบั ภำพแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็ นคำสัง่ ที่
เพิม่ เติมในเวอร์ชนั่ CS5

9.View ชุดกลุ่มคำสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนด
มุมมองในพื้นที่ทำงำน เช่น กำรเปิ ดหรื อปิ ดเส้น Gird กำรเปิ ดหรื อปิ ดกำรทำ
Snap ในพื้นที่ทำงำน กำรย่อหรื อขยำยมุมมองของภำพ

10. Window ชุดกลุ่มคำสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิ ดหรื อปิ ดหน้ำต่ำงหรื อ
Palette ต่ำง ๆ ในพื้นที่ทำงำน
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11. Help ชุดกลุ่มคำสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตัวช่วยพิเศษ
ต่ำงๆ สำหรับเปิ ดดูขอ้ มูลช่วยเหลือและคำแนะนำในกำรทำงำน

สำหรับคำสัง่ ต่ำง ๆ ที่แสดงอยูใ่ น Menu Bar นั้น ในบำงคำสัง่ ยังมีกำรเพิม่ ออกเป็ นคำสัง่
ย่อย ๆ ได้อีกหลำยคำสัง่ ให้เลือกใช้งำน โดยคำสัง่ ที่จะต้องเลือกตัวเลือกคำสัง่ ย่อยนั้น จะมีไอคอน
รู ปสำมเหลี่ยมเล็ก ๆ (ชี้ไปทำงขวำ) แสดงอยูท่ ำงขวำมือของแถบคำสัง่ ย่อยที่ตอ้ งกำร ใช้งำน



 Tip คาสัง่ บางคาสัง่ จะมีคีย์ลดั สาหรับช่วยให้ เรี ยกใช้ ได้ อย่างรวดเร็ ว เช่น การสร้ าง
ไฟล์ภาพใหม่ อาจจะเลือกคาสัง่ File >> New หรื อกดคีย์ Ctrl+N แทนคาสัง่
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 Tool Box (กล่องเครื่องมือ)
หำกเปรี ยบเทียบกับควำมเป็ นจริ งแล้ว Tool Box ก็คือกระบะหรื อกล่องสำหรับบรรจุ
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่ำง ๆ สำหรับกำรทำงำนใน Photoshop CS5 นั้น Tool Box เป็ นส่วนที่เรำ
จะต้องทำงำนอยูด่ ว้ ยแทบจะตลอดเวลำ ซึ่งภำยใน Tool Box นั้นจะบรรจุไปด้วยเครื่ องมือต่ำง ๆ
มำกมำยหลำยชนิดด้วยกัน เนื่องจำกมีจำนวนมำกจึงจะต้องมีกำรเก็บเป็ นหมวดหมู่และแยกไว้เป็ น
ชนิดและกำรใช้งำนแต่ละประเภท ในกำรเก็บเครื่ องมือในกล่อง Tool Box นี้จะเก็บไว้ในหมวดหมู่
เดียวกันและมีเครื่ องมือที่ซ่อนอยูใ่ นเครื่ องมือกลุ่มเดียวกัน สังเกตได้วำ่ จะมีลูกศรเล็กห้อยท้ำยที่
เครื่ องมือนั้น ๆ แสดงว่ำยังมีเครื่ องมืออื่น ๆ อยูอ่ ีก เช่น เครื่ องมือ Brush Tool
จะมี
เครื่ องมือย่อยอยูอ่ ีกคือ Pencil Tool เป็ นรู ปดินสอ
เมื่อเรำต้องกำรเรี ยกใช้เครื่ องมือย่อยที่อยูใ่ นเครื่ องมือหลักให้คลิกที่ปมเครื
ุ่ ่ องมือหนึ่งครั้ง
พร้อมกดค้ำงไว้สกั พักเดียวก็จะแสดงเครื่ องมือที่บรรจุอยู่ และเวลำที่เลือกเครื่ องมือนั้น ๆ แล้วที่รูป
พอยน์เตอร์ก็จะเปลี่ยนเป็ นรู ปเครื่ องมือที่เลือกทันที นัน่ แสดงว่ำเรำได้เลือกเครื่ องมือนั้นแล้ว
กล่องเครื่ องมือสามารถเคลื่อนย้ ายตาแหน่งโดยคลิก
ที่แถบนี ้แล้ วลากไปวางในบริเวณที่ต้องการ

คลิกค้ างไว้ ที่เครื่ องมือเพื่อแสดง
เครื่ องมือที่อยู่ในปุ่ มเครื่ องมือ
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ใน Tool Box ได้แบ่งเครื่ องมือต่ำง ๆ ออกเป็ นกลุ่ม ๆ เพือ่ ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำนแล้วยัง
บอกถึงประเภทและหน้ำที่ของแต่ละอุปกรณ์ได้อีกด้วย โดยสังเกตได้จำกเส้นคัน่ ระหว่ำงกลุ่มของ
ไอคอน ดังภำพ

แยกเครื่ องมือออกเป็ น
กลุม่ ๆ ในการใช้ งานแต่
ละอย่างโดยสังเกตที่
เส้ นคัน่ ในแต่ละกลุม่

 Option Bar

Option Bar เป็ นส่วนที่ใช้ในกำรปรับแต่งกำรทำงำนของเครื่ องมือต่ำงๆ ซึ่งรำยละเอียดใน
Option Bar จะเปลี่ยนไปตำมเครื่ องมือที่เรำเลือกใช้ในขณะนั้น เช่น เมื่อคุณเลือกเครื่ องมือพูก่ นั
บน Tool box ก็จะประกอบด้วย Option ที่ใช้กำหนดขนำดและลักษณะหัวพูก่ นั , โหมดในกำร
ระบำย, ควำมโปร่ งใสของสี และอัตรำกำรไหลของสี เป็ นต้น
โดยปกติ Option Bar จะอยูด่ ำ้ นบนของพื้นที่ทำงำน โดยอยูถ่ ดั มำจำกเมนูบำร์ แต่คุณสำมำรถ
ใช้เมำส์คลิกบริ เวณเส้นจุดๆ ทำงด้ำนซ้ำยของ Option Bar แล้วลำกออกจำกใต้เมนูบำร์เพือ่ ไปวำงที่
อื่นได้ เมื่อคุณต้องกำรนำกลับไปไว้ตำแหน่งเดิม คุณก็เพียงคลิกลำกบริ เวณแถบสีดำ้ นหน้ำ
กลับไปวำงใต้เมนูบำร์อีกครั้ง
ในกรณี ที่คุณต้องกำรปิ ด Option Bar ให้เลือกเมนูคำสัง่ Window เลือกคำสัง่ Options และเมื่อ
ต้องกำรเปิ ดใช้ใหม่ก็เลือกเมนูคำสัง่ Window เลือกคำสัง่ Options อีกครั้ง เมื่อคุณคลิกไอคอน
ที่แสดงชนิดเครื่ องมือที่กำลังเลือก (ริ มซ้ำยของ Option Bar) หรื อคลิกตรงลูกศรหลังช่องดังกล่ำว
จะปรำกฏพำเนลTool สำหรับใช้เลือกและบันทึกเครื่ องมือพร้อมทั้ง option ที่กำหนดไว้เพือ่ เก็บไว้
ใช้ภำยหลัง
แต่เมื่อคุณคลิกขวำบนไอคอนดังกล่ำว จะปรำกฏเมนูคำสัง่ สำหรับใช้ปรับ option กลับสู่ค่ำ
เริ่ มต้นดังนี้
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• Reset Tool คือปรับค่ำ option ต่ำงๆ ของเครื่ องมือที่กำลังเลือกให้กลับไปเป็ นค่ำเริ่ มต้น
• Reset All Tools คือปรับค่ำ option ของเครื่ องมือทุกชิ้นในกล่องเครื่ องมือกลับไปเป็ นค่ำ
เริ่ มต้น

 พาเนลต่ างๆ (Panel)

พาเนลที่อยู่ในเมนู
คาสัง่ Window

พาเนล หมำยถึง วินโดว์เล็กๆ ที่ใช้สำหรับแสดงรำยละเอียด หรื อควบคุมกำรทำงำนต่ำงๆ
ของโปรแกรม เช่น พำเนล Color ใช้เลือกสี และพำเนลLayers ใช้จดั กำรกับเลเยอร์ ตำมปกติพำเนล
จะถู ก จัด ไว้เป็ นกลุ่ มซ้อ นๆ กัน เพื่อ ประหยัด พื้น ที่ ห น้ำ จอ และยึด อยู่กับขอบขวำของวิน โดว์
โปรแกรม
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คลิกลากปรับความ
กว้ างของแผงพาเนล
คลิกเพื่อยุบ/ขยายแผงพาเนล
พาเนลที่ถกู ยุบลงเป็ นปุ่ ม
คลิกลากปรับความ
สูงของกลุม่ พาเนล
คลิกลากปรับความกว้ าง
ของกลุม่ พาเนล

แผงพำเนลที่ยดึ อยูก่ บั ขอบขวำของวินโดว์โปรแกรมประกอบด้วยกลุ่มพำเนลหลำยกลุ่มที่
เรี ยงต่อๆกัน
กลุม่ พาเนลที่ถกู แยก
ออกมาเป็ นอิสระ

คลิกลากยุบ/ขยายแผงพาเนล
ให้ เป็ นปุ่ ม หรื อปุ่ มพร้ อมชื่อ

กลุม่ พาเนลที่
ถูกยุบลงเป็ น
ปุ่ มพร้ อมชื่อ
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เรำสำมำรถจัดองค์ประกอบของพำเนลและแผงพำเนลเพือ่ ควำมสะดวกในกำรใช้งำน

แท็บชื่อของพาเนล

พาเนลต่างๆ ที่จดั ไว้
เป็ นกลุม่ เดียวกัน

วิธีเปิ ด/ปิ ดพาเนล
เปิ ด/ปิ ดพาเนลด้ วยคาสั่ ง
- เลือกคำสัง่ Window >>ชื่อพาเนล
(เช่น Window >> Layers คือกำรปิ ดหรื อเปิ ดพำเนล Layers )
- กดคียล์ ดั ของคำสัง่

คาสัง่ ใช้ เปิ ด/ปิ ดพาเนล
พาเนลที่ปิดอยู่หรื อ
ถูกบังโดยพาเนลอื่น
พาเนลที่เปิ ดอยู่

คีย์ลดั ของพาเนล
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เปิ ด/ปิ ดพาเนลจากแผงพาเนล
- หำกพำเนลถูกบังอยู่ ก็คลิกที่แท๊บชื่อของพำเนลนั้น
- หำพำเนลถูกยุบเป็ นปุ่ ม ก็คลิกที่ปุ่มของพำเนลนั้น
คลิกปิ ดพาเนล

คลิกเปิ ด/ปิ ดพาเนล

คลิกเปิ ดพาเนล

ยุบ/ขยาย/ปิ ด กลุ่มพาเนล
- กำรยุบกลุ่มพำเนลคลิกที่ปมุ่
พำเนลจะถูกยุบจนเหลือเพียงแท็บชื่อ
- กำรขยำยกลุ่มพำเนลกลับคืน คลิกที่ปมุ่
- กำรปิ ดกลุ่มพำเนลคลิกที่ปมุ่
คลิกยุบกลุม่ พาเนล

คลิกขยายกลุ่มพาเนล
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คลิกปิ ดกลุ่มพาเนล

ปรับขนาดกลุ่มพาเนล
ทำได้โดยคลิกลำกที่ดำ้ นและมุมต่ำงๆ ของพำเนลหรื อคลิกลำกที่ไซส์บอ็ กซ์ (size box) ตรง
มุมขวำล่ำง (บำงพำเล็ตที่ไม่มี size box จะไม่สำมำรถปรับขนำดได้)

ปรับความกว้ าง

ปรับความยาว

ปรับความกว้ าง
และความสูง
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เมนูของพาเนล
พำเนลแต่ละอันจะมีกลุ่มคำสัง่ ประจำตัว ซึ่งเรำเปิ ดขึ้นมำได้โดยคลิกปุ่ ม

ตรงมุมขวำบน

คลิกเปิ ดเมนูคาสัง่ ของพาเล็ต

จัดระเบียบพาเนล
เรำสำมำรถจัดตำแหน่ งของกลุ่ม พำเนลต่ำงๆ บนหน้ำจอเพื่อ ควำมสะดวกในกำรทำงำน
รวมไปถึ งกำรย้ำยพำเนลระหว่ำงกลุ่ ม จัดเป็ นกลุ่ ม ใหม่ หรื อ สลับล ำดับระหว่ำ งพำเนลในกลุ่ ม
เดียวกัน โดยเทคนิคพื้นฐำนประกอบด้วย
- กำรจัดกลุ่มพำเนลให้คลิกลำกที่แถบหัวของกลุ่ม
- กำรจัดพำเนลให้คลิกลำกที่แท็บชื่อของพำเนล
แถวหัวของกลุม่ พาเนล
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- ย้ ายกลุ่มพาเนลของแผงพาเนล
ทำได้โดยกำรคลิกลำกที่แถบหัวของกลุ่ม แล้วนำไปวำงแทรกระหว่ำงหรื อต่อจำกกลุ่มอื่น
บนแผงพำเนล(สังเกตเส้นสีฟ้ำซึ่งแสดงตำแหน่งที่กลุ่มพำเนลจะถูกวำง) ดังตัวอย่ำง

การย้ ายกลุม่
พาเนลไปแทรก
หรื อวางต่อจาก
กลุม่ อื่น

การย้ ายกลุม่ พาเนลไปวางข้ างกลุม่ อื่น
- ย้ ายพาเนลเพื่อวางเป็ นกลุ่มใหม่ บนแผงพาเนล
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- ย้ ายพาเนลหรือกลุ่มพาเนลเพื่อวางเป็ นอิสระจากแผงพาเนล

- ย้ ายพาเนลระหว่ างกลุ่ม

- สลับลาดับพาเนลภายในกลุ่ม
ทำได้โดยคลิกลำกแท็บชื่อของพำเนลไปทำงซ้ำย/ขวำ
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- ปิ ดพาเนลภายในกลุ่ม
ทำได้โดยกำรคลิกปุ่ ม

บนแท็บชื่อของพำเนล

 การใช้ Workspace
พืน้ ที่กำรทำงำนของ Photoshop จะเรี ยกว่ำ Workspace คือ กำรจัดพื้นที่ให้เหมำะสมกับ
กำรทำงำน เช่น เครื่ องมือ พำเนล หรื อ ทำไฮไลท์สีคำสั่งที่เกี่ยวข้อ งไว้ให้ โดยเริ่ ม แรกจะเตรี ยม
พื้นที่ของ Workspace มำตรฐำนที่ชื่อ “Essentials” ไว้ให้ แต่ยงั มีพ้นื ที่สำหรับกำรทำงำนในด้ำน
ต่ำง ๆ ไว้ให้เลือกใช้พ้ืนที่ชื่อ “Painting” โปรแกรมก็จะจัดแสดงพำเนลที่ใช้สำหรับกำรวำดและ
ตกแต่งภำพให้
ชื่อของ Workspace Menu ที่ CS5 เพิ่มเติมให้ เป็ นเมนูที่
สามารถเรี ยกใช้ ได้ อย่างสะดวก
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Workspace แบบ Essentials

Workspace แบบ Design
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Workspace แบบ Painting

นอกจำกนี้ยงั สำมำรถเลือกเมนูของ Workspace เพิม่ เติม เพื่อปรับแต่ง หรื อ เลือกรู ปแบบ
อื่น ๆ ได้ เช่น แบบ 3D , แบบ Motion โดยกำรคลิกที่ปุ่ม >> จะเกิดป๊ อปอัพเมนู เพื่อเลือกคำสัง่
อื่น ๆ หรื อถ้ำต้องกำร Reset รู ปแบบของ Workspace ก็คลิกที่เมนู คำสั่ง Reset ตำมเมนู ที่เลือกใช้
อยู่ และถ้ำต้องกำรสร้ำง Workspace ขึ้นมำใช้งำนใหม่เองให้เลือกที่เมนู คำสั่ง New Workspace
เพือ่ สร้ำง Workspace สำหรับวำงพื้นที่ส่วนตัวของตนเองในโปรแกรม Photoshop

กำรบันทึ กกำรจัดแต่ง หน้ำจอวิน โดวส์ โดยกำรจัดเรี ย งพำเล็ ตต่ ำง ๆ ให้อ ยู่ในที่ที่ ควรอยู่แ ละ
เรี ยงลำดับกันแบบสวยงำมเป็ นระเบียบ สำมำรถทำได้โดยคลิกไปที่เมนู Windows เลือกคำสั่ง
Workspace เลือกคำสัง่ Workspace Reset Palette Locations โดยจัดตำแหน่งเป็ นค่ำเริ่ มต้น
1. พาเล็ตต์ที่ไม่เป็ นระเบียบที่อยู่บน Workspace
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นอกจำกจะมีปุ่มคำสั่ง Workspace Menu แล้วยังสำมำรถเลือกใช้คำสั่ง Workspace บน
เมนูบำร์ได้คือ เลือกเมนูคำสัง่ Windows บนเมนูบำร์แล้วเลือกคำสั่ง Workspace >>Workspace จะ
ปรำกฏเมนูของกำรกำหนดพืน้ ที่ Workspace ดังรู ป

2. ใช้ คาสัง่ บนเมนูบาร์
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การสร้ าง Selection ในรูปแบบต่ าง ๆ
มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วดั
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่ องใช้
หรื อวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์
ต่อชีวติ สังคม สิ่ งแวดล้อม และมีส่วนร่ วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืน

ตัวชี้วดั
๑.ง ๒.๑/๓ สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพฉายและแบบจาลองเพือ่ นาไปสู่การสร้างชิ้นงาน หรื อถ่ายทอดความคิดของ
วิธีการเป็ นแบบจาลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบหรื อนาเสนอผลงาน
๒.ง ๒.๑/๔ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง หรื อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผอู ้ ื่นผลิต

สาระสาคัญ
เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่ องใช้ หรื อวิธีการ สร้าง
และพัฒนาสิ่งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็ น
ภาพฉายและแบบจาลองเพือ่ นาไปสู่การสร้างชิ้นงาน มีในการแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการในงานที่
ผลิตเองหรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผอู ้ ื่นผลิต

27

สาระการเรียนรู้
- ความรู้
๑.เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี
๒.เข้าใจออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
๓.รู ้ถึงกระบวนการแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง หรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผอู ้ ื่นผลิต

- ทักษะ / กระบวนการ
๑.มีกระบวนการออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่ องใช้
๒.กระบวนการแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง หรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผอู ้ ื่นผลิต
๓.ทักษะการออกแบบหรื อนาเสนอผลงาน

- คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
๑.มีวนิ ยั
๒.ใฝ่ เรี ยนรู ้
๓.มุ่งมัน่ ในการทางานรู ้เรี ยนรู ้
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เรื่อง การสร้ าง Selection ในรูปแบบต่าง ๆ
การเลือกพืน้ ที่ คือ การกาหนดขอบเขตอาณาบริ เวณบนรู ปภาพเพือ่ นามาใช้งานต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็ นการกาหนดขอบเขตเพือ่ คัดลอกภาพ (Copy) ,เคลื่อนย้าย (Cut) , ปรับค่าสี (Adjustment) ,
ปรับทิศทาง หรื อ รู ปทรงของรู ปภาพ (Transform) ตลอดจนการตกแต่งด้วยสไตล์ต่าง ๆ ฯลฯ
วิธีการเลือกพื้นที่เป็ นการเลือกพิกเซล (Pixel) ของรู ปภาพมาใช้งานด้วยคาสัง่ อื่น ๆ ของ
Photoshop ซึ่งวิธีการนี้จะเรี ยกว่า “การเลือกพืน้ ที่แบบบิตแมพ (Bitmap)” สามารถทาได้โดยใช้
เครื่ องมือประเภท Marquee Tool , Lasso Tool , Magic Wand หรื อ Color Range เป็ นต้น โดยที่
การเลือกพื้นที่ดว้ ยวิธีการเหล่านี้จาเป็ นต้องกาหนดค่าออปชัน่ (option) เฉพาะของแต่ละเครื่ องมือ
ด้วย เพือ่ เป็ นการบังคับให้ขอบเขตพืน้ ที่นาไปใช้งานได้ตรงต่อความต้องการ โดยมีรายละเอียดของ
การใช้เครื่ องมือและคาสัง่ ต่าง ๆ ดังนี้

เลือกพืน้ ทีส่ ี่ เหลีย่ ม – วงกลมด้ วย Marquee Tool
Marquee Tool เป็ นเครื่ องมือสาหรับใช้กาหนดขอบเขตหรื อพื้นที่บนรู ปภาพ เพือ่ นา
พื้นที่ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ต่อไป โดยพื้นที่เหล่านี้สามารถใช้งานข้ามเลเยอร์ หรื อข้าม
ไฟล์ ส่วนใหญ่แล้วค่าออปชัน่ ที่กาหนดในการใช้เครื่ องมือ Marquee Tool คือค่าออปชัน่
Feather (กาหนดให้บริ เวณขอบมีความนุ่มนวล)
ในการใช้งาน Marquee Tool บน Toolbox ให้คลิกเมาส์เลือกไอคอน
จะเห็น
ว่าจะมีเครื่ องหมายสามเหลี่ยมเล็ก ๆ อยูด่ า้ นล่าง ทางขวามือของไอคอน ซึ่งแสดงว่าไอคอนนี้มี
คาสัง่ ย่อยซ่อนอยูอ่ ีก วิธีการใช้งานคาสัง่ ย่อยนี้ให้คลิกเมาส์คา้ งไว้ที่ปุ่มสามเหลี่ยมนี้ซ่ ึงจะปรากฏ
ไดอะล็อกซ์บล็อกซ์คาสัง่ ย่อยแสดงขึ้นมาให้เลือกใช้ได้ โดยคลิกเมาส์ที่คาสัง่ ย่อยที่ตอ้ งการ
กลุม่ เครื่ องมือประเภท Marquee Tool
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โดยเมื่อเลือกใช้คาสัง่ ใน Marquee Object Tool แล้วในส่วนของ Option bar จะมี
รายละเอียดของคาสัง่ ดังนี้
แสดงชนิดของกลุม่ ประเภท
Marquee Tool ที่เลือกใช้

กาหนดบริเวณขอบพื ้นที่ให้ กาหนดขนาดของพื ้นที่ด้วย
มีความเบลอ หรื อมีความ การเลือกสไตล์
กาหนดความสูงของพื ้นที่
ฟุ้งกระจาย

กาหนดเส้ นขอบให้ มีความ กาหนดความกว้ างของพื ้นที่
รูปแบบของการเลือกพื ้นที่ใหม่ ซึ่งสามารถ
เรี ยบ
ปรับแต่งลักษณะของขอบ Selection
เพิม่ เติม ,ตัด หรื อ ลดขนาดของพื ้นที่ที่เลือกได้

 รูปแบบการเลือกพืน้ ทีใ่ หม่
ใน Option bar มีรายละเอียดดังนี้
New Selection กาหนดการสร้างขอบเขตพื้นที่ข้ นึ ใหม่ โดยที่จะยกเลิกพื้นที่เดิมที่กาหนด
ไว้ก่อนหน้านี้
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Add to Selection ทาการกาหนดขอบเขตเพิม่ เติมจากที่กาหนดไว้ หรื อเป็ นการสร้าง
Selection ใหม่เพิม่ เติมไปโดยที่ Selection เก่าก็ยงั คงอยู่

Subtract from Selection ทาการลดขนาดพื้นที่ Selection จากที่กาหนดไว้ โดยลาก
เมาส์เลือกพื้นที่ใหม่ซอ้ นทับพื้นที่เดิม พื้นที่บริ เวณที่น้ นั จะถูกลดขนาดลงไปด้วย
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Intersect with Selection ทาการเลือกพืน้ ที่เฉพาะในส่วนที่ใช้งานร่ วมกัน โดยการเลือก
Selection แบบนี้จะแสดงผลส่วนที่ซอ้ นทับกันเท่านั้น
เลือกพื ้นที่ครัง้ ที่ 1

เลือกพื ้นที่ครัง้ ที่ 2

จะปรากฏพื ้นที่ Selection บริเวณพื ้นที่ ๆ ซ้ อนทับกันเท่ากัน

 Feather กาหนดให้บริ เวณขอบของพื้นที่ที่เลือกไว้มีความเบลอฟุ้ งจาง ๆ ดูนุ่มนวล
หลังจากที่ได้เลือกพื้นที่แล้วจะต้องคัดลอก (Copy) , ตัด (Cut) , เคลื่อนย้าย (Move) เพือ่ ให้เห็นผล
การทางานของ Feather หากยิง่ กาหนดค่าของ Feather มากความเบลอก็จะยิง่ มากไปด้วย โดย
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กาหนดค่า Feather เป็ น 0 px

กาหนดค่า Feather เป็ น 30 px

จะสามารถกาหนดค่าของ Feather ได้ต้งั แต่ 0 ถึง 255 pixel
 Anti - alias ค่าออปชั่นนี้ใช้ เพือ่ ตกแต่ งเส้ นขอบของพื้นทีใ่ ห้ มีความเรียบ
ภาพที่ไม่กาหนด Anti – aliased

ภาพที่กาหนด Anti – aliased

 Style กาหนดขนาดของพืน้ ที่
Normal
Fixed Aspect Ratio
Fixed Size

กาหนดขนาดของพื้นที่เป็ นแบบอิสระ
กาหนดพื้นที่เป็ นแบบอัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูง
สัมพันธ์กบั ค่า Width และ Height
กาหนดขนาดของพื้นที่โดยระบุค่าตัวเลขในช่องค่า Width และ
ค่า Height หลังจากนั้นเมื่อนาเมาส์ไปคลิกที่บริ เวณพื้นที่ที่
ต้องการจะได้ขนาดตามที่กาหนดไว้ทนั ที

โดยรู ปแบบการเลือกพืน้ ที่ในเครื่ องมือ Marquee Object Tool มีรายละเอียดดังนี้

 เลือกพืน้ ทีแ่ บบสี่ เหลีย่ มด้ วย Rectangular Marquee Tool
การเลือกพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมด้วย Rectangular Marquee Tool ปกติแล้วใช้เพือ่ กาหนด
ขอบเขตที่มีลกั ษณะเป็ นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรื อ สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยการใช้เครื่ องมือนี้บางครั้งต้อง
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กาหนดออปชัน่ ต่าง ๆ เช่นกาหนดให้เป็ นแบบสี่ เหลี่ยมมุมมน หรื อ มีความเบลอฟุ้ ง สามารถ
เลือกพื้นที่ได้ตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเลือกเครื่ องมือ Rectangular Marquee Tool จากกลุ่มเครื่ องมือ Marquee Tool บน
Toolbox เพือ่ กาหนดพื้นที่แบบสี่เหลี่ยม
2. ดรากส์เมาส์บริ เวณของรู ปภาพที่ตอ้ งการที่จะเลือกพื้นที่ โดยเมื่อเลือกบริ เวณของภาพที่ตอ้ งการ
ใช้งานแล้ว ส่วนที่เลือกเราจะเรี ยกว่า “Selection” ซึ่งจะมีเส้นประวิ่งล้อมรอบส่ วนที่เลือกเป็ นการ
บอกกับโปรแกรมว่าเราจะเลือกบริ เวณใดไปทางานต่อไป ซึ่ง Selection จะเป็ นรู ปสี่เหลี่ยม

รูปภาพที่เปิ ดใช้ งานครัง้ แรก

บริเวณ Selection จะมีเส้ นประล้ อมรอบบริเวณของภาพที่เลือก

 เลือกพืน้ ทีแ่ บบวงกลมด้ วย Elliptical Marquee Tool
การเลือกพื้นที่แบบวงกลมด้วย Elliptical Marquee Tool มีหน้าที่สาหรับเลือกพื้นที่
แบบวงกลม หรื อ วงรี โดยสามารถกาหนดลักษณะรู ปทรงได้ตามต้องการ ซึ่งปกติแล้วหากไม่กด
แป้ น Shift ขณะวาดพื้นที่ก็จะกลายเป็ นวงรี ดังนั้นเวลาที่วาดพื้นที่เป็ นแบบวงกลมจึงจาเป็ น
จะต้องกดแป้ น Shift ที่แป้ นพิมพ์คา้ งไว้เสมอ ซึ่งสามารถเลือกพื้นที่แบบวงกลมได้ตามขั้นตอนนี้
1. คลิกเลือกเครื่ องมือ Elliptical Marquee Tool จากกลุ่มเครื่ องมือ Marquee Tool บน
Toolbox เพือ่ กาหนดพื้นที่แบบวงกลม หรื อ วงรี
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2. ดรากส์เมาส์บริ เวณของรู ปภาพที่ตอ้ งการที่จะเลือกพื้นที่ ซึ่ ง Selection จะเป็ นวงกลม หรื อ วงรี
ตามต้องการ

รูปภาพที่เปิ ดใช้ งานครัง้ แรก

Selection จะมีเส้ นประล้ อมรอบบริเวณของภาพที่เลือก

 เลือกพืน้ ทีแ่ บบ Single Row Marquee และ Single Column Marquee
การเลือกพื้นที่แบบ Single Row / Single Column Marquee Tool เป็ นการสร้าง
Selection ในแบบแนวนอน และ แนวตั้ง ซึ่งมีความสูงเพียง 1 Pixel เท่านั้น เวลาใช้ให้ผเู ้ รี ยน
คลิกลงบนพื้นทีข่ องรู ปภาพที่ตอ้ งการที่จะสร้างเส้น Selection ซึ่งเส้นที่เกิดขึ้นจะเป็ นเส้นเพียงเส้น
เดียว แต่ถา้ เราขยายภาพแบบใหญ่ข้ นึ จะมองเห็นเส้นนี้เป็ น 2 เส้น
1. คลิกเลือกเครื่ องมือ Single Row / Single Column Marquee Tool จากกลุ่มเครื่ องมือ
Marquee Tool บน Toolbox เพือ่ กาหนดพื้นที่แบบเส้นแนวตั้งและแนวนอน
2. คลิกเมาส์บริ เวณของรู ปภาพที่ตอ้ งการสร้าง Selection ที่เป็ นเส้นทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
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การสร้ าง Selection แบบ
Single Row Marquee Tool

การสร้ าง Selection แบบ
Single Column Marquee Tool

เลือกพืน้ ทีแ่ บบรูปทรงอิสระ Lasso Tool
การเลือกพื้นที่แบบรู ปทรงอิสระด้วยเครื่ องมือ Lasso Tool คือ การกาหนดพื้นที่โดยไม่
จากัดให้อยูใ่ นรู ปทรงเรขาคณิ ต เช่นเดียวกับเครื่ องมือ Marquee Tool เครื่ องมือนี้ถูกนามาใช้งาน
สาหรับการเลือกพื้นที่ตามรู ปทรงของวัตถุที่แสดงอยูใ่ นภาพ เช่น รู ปคน, สัตว์ , ตึก หรื อวัตถุอื่น ๆ
ที่มีส่วนเว้า ส่วนโค้ง
เครื่ องมือในกลุ่มของ Lasso Tool มีให้เลือกใช้งาน 3 เครื่ องมือประกอบด้วย Lasso
Tool , Polygonal Lasso Tool และเครื่ องมือที่ใช้งานค่อนข้างบ่อยครั้งที่สุด Magnetic Lasso
Tool
กลุม่ เครื่ องมือประเภท Lasso Tool
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โดยเมื่อเลือกใช้คาสัง่ ใน Lasso Tool แล้วในส่วนของ Option bar จะมีรายละเอียด
ของคาสัง่ ดังนี้
แสดงชนิดของกลุม่ ประเภท
Lasso Tool ที่เลือกใช้

รูปแบบของการเลือกพื ้นที่ใหม่ ซึ่ง
สามารถเพิม่ เติม ,ตัด หรื อ ลด
ขนาดของพื ้นที่ที่เลือกได้

กาหนดบริเวณขอบพื ้นที่ให้
มีความเบลอ หรื อมีความ
ฟุ้งกระจาย

กาหนดเส้ นขอบให้ มีความเรี ยบ

- รายละเอียดของ Option bar ของเครื่องมือ Lasso Tool
 Width กาหนดบริ เวณขอบเขตพื้นที่ที่เลือก ซึ่งหากกาหนดค่ามาก ๆ ก็ไม่ตอ้ งเลื่อน
เมาส์ไปใกล้ ๆ วัตถุ
 Edge Contrast กาหนดให้เส้นขอบพื้นที่ที่เลือกมีความแตกต่างของสี (Contrast) ซึ่ง
กาหนดค่าได้ต้งั แต่ 0-100 %
 Frequency กาหนดจุดขอบเขตในแต่ละส่วนของการเลือก ทาให้สามารถเลือกพื้นทีไ่ ด้
อย่างถูกต้องมากยิง่ ขึ้น โดยกาหนดค่าได้ต้งั แต่ 0-100 %

 เลือกพืน้ ทีแ่ บบไม่ เกาะติดวัตถุบนภาพ Lasso Tool
Lasso Tool เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สร้างรู ปทรงของพื้นที่ที่ตอ้ งการเลือกบนรู ปภาพ ที่เราสามารถ
วาดขึ้นเองโดยไม่มีการยึดติดกับวัตถุใด ๆ บนรู ปภาพ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของเครื่ องมือนี้ในการ
เลือกพื้นที่ คือ หากเราต้องการเลือกพื้นที่ตามรู ปทรงของวัตถุ เช่น รู ปร่ างของคนจะทาได้ไม่
สะดวกเนื่องจากมีส่วนเว้า ส่วนโค้งมากอีกทั้งยังมีรายละเอียดประกอบเพิม่ เติมอีก เช่น เส้นผม
ปลายนิ้ว หรื อ เสื้อผ้า แต่ถา้ มีความชานาญในการใช้เครื่ องมือก็สามารถทาได้อย่างสะดวก ซึ่ง
สามารถเลือกพื้นที่แบบไม่เกาะติดวัตถุได้ตามขั้นตอนนี้
1. คลิกเลือกเครื่ องมือ Lasso Tool จากกลุ่มเครื่ องมือ Lasso Tool เพือ่ กาหนดพื้นที่แบบอิสระ
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2. นาเมาส์ไปคลิกที่ตาแหน่ งเริ่ มต้นที่ตอ้ งการสร้าง Selection จากนั้นคลิกเมาส์คา้ งไว้แล้วลาก
เมาส์ไปยังตาแหน่ งหรื อ พื้นที่ที่ตอ้ งการเลือกจนมาบรรจบกับจุดเริ่ มต้น จากนั้นปล่อยเมาส์จะได้
เป็ นเส้นประล้อมรอบพื้นที่ที่เลือก ซึ่งรู ปทรงของ Selection ที่ได้จะเป็ นรู ปทรงอิสระตามที่วาด

กาหนดจุดเริ่มต้ นของการเลือกพื ้นที่
จากนันคลิ
้ กเมาส์ลากตามต้ องการ

บริเวณ Selection จะมีเส้ นประล้ อมรอบบริเวณของภาพที่เลือก

 เลือกพืน้ ทีแ่ บบหลายเหลีย่ ม Polygonal Lasso Tool
Polygonal Lasso Tool ใช้สร้างพืน้ ที่เลือกใช้งานเป็ นแบบหลายเหลี่ยม ซึ่งเป็ นรู ปแบบการ
เลือกแบบเป็ นลักษณะของมุมฉาก โดยจะเป็ นการคลิกเพือ่ สร้างเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่งต่อเนื่องกันตั้งแต่จุดเริ่ มต้นเรื่ อยไปจนถึงจุดสิ้นสุดส่วนใหญ่แล้วเครื่ องมือนี้มกั ถูกนามาใช้เพือ่
เลือกพื้นที่ของวัตถุทมี่ ีรูปทรงเป็ นเหลี่ยม ซึ่ งสามารถเลือกพื้นที่แบบหลายเหลี่ยมได้ตามขั้นตอนนี้
1. คลิกเลือกเครื่ องมือ Polygonal Lasso Tool จากกลุ่มเครื่ องมือ Lasso Tool เพือ่ กาหนดพื้นที่
แบบหลายเหลี่ยม
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2. นาเมาส์ไปคลิกที่ตาแหน่ งเริ่ มต้นที่ตอ้ งการสร้าง Selection จากนั้นลากเมาส์ไปตามขอบเขต
พื้นที่ของภาพที่ตอ้ งการจนมาบรรจบตาแหน่ งเริ่ มต้นแล้วดับเบิ้ล คลิ กเมาส์ หากต้อ งการเลื อ ก
รู ปทรงที่เป็ นมุมหรื อเป็ นเส้นที่ติดต่อกันให้คลิกเมาส์มุมที่ตอ้ งการแล้วเริ่ มลากเมาส์และคลิกเลือก
ตามมุมที่ตอ้ งการ ซึ่งจะได้ลกั ษณะเป็ นเส้นประล้อมรอบพื้นที่ที่ตอ้ งการได้อย่างถูกต้อง

กาหนดจุดเริ่มต้ นของการเลือกพื ้นที่จากนัน้
คลิกเมาส์แล้ วลากตามต้ องการเมื่อถึง
จุดเริ่มต้ นให้ ดบั เบิ ้ลคลิกเพื่อปิ ดรูปภาพนัน้

บริเวณ Selection จะมีเส้ นประล้ อมรอบ
บริเวณของภาพที่เลือก

Note:
1. กดแป้น Backspace เพื่อลบจุดของการเลือกพื ้นที่ออกไปทีละจุด โดยเริ่ มจากจุดที่สร้ างขึ ้น
ล่าสุด
2. กดแป้น ESC เพื่อยกเลิกทุกจุดของการเลือกพื ้นที่ที่กาหนดไว้ ทงหมด
ั้
3. กดแป้น Shift ค้ างไว้ ขณะที่วาดพื ้นที่ตามรูปทรงวัตถุ จะทาให้ เกิดการทามุมฉาก
หรื อ 45 องศาเสมอ
4. กดแป้น Alt ค้ างไว้ ขณะวาดพื ้นที่เลือกขอบเขตวัตถุ จะทาให้ ได้ รูปวัตถุที่สมบูรณ์ตรง
ต่อความต้ องการ
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 เลือกพืน้ ทีแ่ บบเกาะติดวัตถุ Magnetic Lasso Tool
Magnetic Lasso Tool เป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้ในการเลือกพื้นที่ เนื่องจากการทางานมี
ลักษณะเหมือนเป็ นแม่เหล็กที่เกาะติดกับวัตถุบนค่าพิกเซลของรู ปภาพ เมื่อมีการเลื่อนเมาส์ไป
ตามทิศทางหรื อขอบเขตที่ตอ้ งการเลือก Magnetic จะกาหนดขอบเขตตามทิศทางการเคลื่อนที่
ของเมาส์ทนั ที โดยอ้างอิงจากค่าสีที่คล้ายคลึงกัน แต่อย่างไรก็ตามหากผูเ้ รี ยนต้องการเพิม่
ความถูกต้องในการเลือกพื้นที่ก็ให้คลิกเมาส์ในแต่ละตาแหน่งเพือ่ เป็ นการควบคุมเส้นที่เลือกบน
รู ปภาพได้อีกด้วย ซึ่งสามารถเลือกพื้นที่แบบเกาะติดวัตถุได้ตามขั้นตอนนี้
1. คลิกเลือกเครื่ องมือ Magnetic Lasso Tool จากกลุ่มเครื่ องมือ Lasso Tool เพือ่ กาหนดพื้นที่
แบบเกาะติดวัตถุ

โดยเมื่อเลือก Magnetic Lasso Tool แล้วในส่วน Option bar จะมีรายละเอียดของคาสัง่ เพิม่
ขึ้นมา ดังนี้
แสดงชนิดของกลุม่ ประเภท
Magnetic Lasso Tool ที่
เลือกใช้

รูปแบบของการเลือกพื ้นที่ใหม่ ซึ่ง
สามารถเพิม่ เติม ,ตัด หรื อ ลด
ขนาดของพื ้นที่ที่เลือกได้

กาหนดบริเวณขอบพื ้นที่ให้
มีความเบลอ หรื อมีความ
ฟุ้งกระจาย

กาหนดบริเวณในการสร้ าง
ขอบเขต

กาหนดเส้ นขอบให้ มีความเรี ยบ

กาหนดระยะความถี่

กาหนดสีบนพื ้นที่ที่เลือก

กาหนดแรงกด

2. นาเมาส์ไปคลิกที่ตาแหน่ งเริ่ มต้นที่ตอ้ งการสร้าง Selection จากนั้นลากเมาส์ไปตามขอบเขต
พื้นที่ของภาพที่ตอ้ งการจนมาบรรจบตาแหน่ งเริ่ มต้นแล้วคลิกเมาส์ หากต้องการเลื อกรู ปทรงที่
ค่อนข้างเล็กหรื อต้องการกาหนดเส้นที่แน่ นอนสามารถที่จะคลิกเพื่อให้เกิดจุดได้ โดยเส้นประที่
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เราเลือกจะมี จุดสี่ เหลี่ยมเล็ก ๆ เหมือนแม่เหล็กวางไว้อยูบ่ นเส้น เมื่ อเลือกเสร็ จแล้วจะได้ลกั ษณะ
เป็ นเส้นประล้อมรอบพื้นที่ที่ตอ้ งการ

เกิดจุดแม่เหล็กตามเส้ นของพื ้นที่ที่เลือก

บริเวณ Selection จะมีเส้ นประล้ อมรอบ
บริเวณของภาพที่เลือก

เลือกพืน้ ทีโ่ ดยเปรียบเทียบค่ าสี Color Range
การเลือกพื้นที่ดว้ ยวิธีการของคาสัง่ Color Range อาศัยการอ้างอิงค่าสีในตาแหน่งที่มีค่าสี
เหมือนหรื อใกล้เคียงกันกับตาแหน่งที่คลิกเลือก การใช้งานคาสัง่ ที่สามารถใช้ร่วมกับ Marquee
Tool หรื อ Lasso Tool เพือ่ กาหนดขอบเขตพื้นที่ของภาพในส่วนที่ตอ้ งการเลือกเสียก่อน ดัง
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. เปิ ดไฟล์รูปภาพที่ตอ้ งการ

คลิกบริเวณของรูปภาพที่ต้องการ
เลือกพื ้นที่
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2. เลือกเมนูคาสัง่ Select เลือกคาสัง่ Color Range จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ของคาสัง่
จากนั้นคลิกเมาส์ที่ตาแหน่งของค่าสีที่ตอ้ งการเลือกพื้นที่ โดยคลิกเมาส์ที่บริ เวณของภาพ จะปรากฏ
ภาพตัวอย่างในช่องภาพตัวอย่างของคาสัง่ ซึ่งจะขึ้นภาพที่มีค่าสีเดียวกันให้เท่านั้น

กาหนดค่าของพื ้นที่ของการเลือก
จะปรากฏรูปภาพในช่องตัวอย่าง
โดยจะแสดงเฉพาะบริ เวณของค่าสี
เดียวกันกับบริเวณที่คลิกเมาส์
เลือกพื ้นที่ในรูปภาพ

3. กาหนดค่าออปชัน่ เพือ่ กาหนดให้แสดงรู ปภาพตัวอย่างที่ได้จากการเลือก โดยกาหนด
- Selection
แสดงเฉพาะพืน้ ที่ที่ถูกเลือกเท่านั้น
- Image
ใช้แสดงรู ปภาพทั้งหมด
4. กาหนดค่าออปชัน่ Fuzziness เพือ่ ขยาย หรื อ ลดขอบเขตของพื้นทีก่ ารเลือกค่าของสี ซึ่งหาก
กาหนดค่ายิง่ มากจะทาให้สีที่มีความแตกต่างกันถูกเลือกไปด้วย

พื ้นที่การเลือกที่ใช้ รูปแบบ Color Range
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รายละเอียดคาสั่ ง Color Range
-

กาหนดค่าสีที่ตอ้ งการเลือกโดยไม่ตอ้ งคลิกเมาส์ลงในตาแหน่งพื้นที่ค่าสี
Add to Sample เพิม่ พื้นที่ในตาแหน่งอื่น ๆ
Subtract from Sample ลดพื้นที่ที่เลือกไว้
Invert เลือกพื้นที่แบบตรงกันข้ามกับค่าสีในพื้นที่ที่เลือกไว้
Save จัดเก็บตาแหน่งค่าสีที่เลือกไว้ให้อยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์
Load โหลดไฟล์ที่จดั เก็บไว้ข้ ึนมาใช้งาน
Selection Preview ทาการแสดงผลของการเลือกพื้นที่ในโหมดสีและการทางานแบบต่าง ๆ
ซึ่งปกติจะถูกกาหนดไว้เป็ น None
Select

เลือกพืน้ ทีโ่ ดยอ้างอิงจากกลุ่มสี Magic Wand Tool
การเลือกพื้นที่ดว้ ยวิธีการของคาสัง่ Magic Wand Tool อาศัยการอ้างอิงค่าสีในตาแหน่งที่
คลิกเมาส์ หากค่าสีใดตรงกับค่าสีที่คลิก ก็คอื พืน้ ที่ที่เลือกในการใช้งานนัน่ เอง เช่น สี ผวิ ของคน
เมื่อนาเมาส์ไปคลิกจะทาให้เกิดบริ เวณพื้นที่ถูกเลือกทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ที่ได้เหล่านั้นโปรแกรมจะ
คานึงถึงเรื่ องของสีให้เองโดยอัตโนมัติ โดยการเลือกพื้นที่สามารถคลิกเลือกได้มากกว่า 1 ครั้ง
โดยการกดแป้ น Shift ค้างไว้ขณะที่คลิกเมาส์เลือกพื้นที่ หรื อคลิกเมาส์เลือก Option เป็ น
Add to Selection โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. เปิ ดไฟล์รูปภาพขึ้นมา จากนั้นให้คลิกเมาส์เลือกเครื่ องมือ Magic Wand Tool
2. คลิกเมาส์ในตาแหน่งสีบริ เวณพื้นที่ ๆ ต้องการ
3. หากต้องการเพิม่ พื้นที่ Selection ให้คลิกบริ เวณที่ตอ้ งการเพิม่ ขึ้นอีก
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คลิกบริเวณของรูปภาพที่ต้องการ
เลือกพื ้นที่ในตาแหน่งที่ต้องการ

เพิม่ พื ้นที่ ๆ ต้ องการโดยการคลิกเลือกใน
ตาแหน่งที่ต้องการโดยจะต้ องกดแป้น
Shift ค้ างไว้ หรื อ เลือก Add to
Selection บน Option bar

โดยเมื่อเลือกใช้คาสัง่ ใน Magic Wand Tool แล้วในส่วนของ Option bar จะมีรายละเอียดของ
คาสัง่ ดังนี้
แสดงชนิดของเครื่ องมือ

รูปแบบของการเลือกพื ้นที่ใหม่ ซึ่ง
สามารถเพิม่ เติม ,ตัด หรื อ ลด
ขนาดของพื ้นที่ที่เลือกได้

กาหนดความ
แตกต่างของระดับสี

กาหนดให้ เลือกพื ้นที่อยู่
ต่อเนื่องกัน

กาหนดเส้ นขอบให้ มีความเรี ยบ

กาหนดให้ เลือกพื ้นที่โดยดู
จากค่าสี
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รายละเอียดคาสั่ ง Magic Wand Tool
- รู ปแบบการเลือกพืน้ ที่ (ดูรายละเอียดจากรู ปแบบการเลือกพื้นที่ใหม่)
- Tolerance กาหนดความแตกต่างของระดับสีที่ตอ้ งการใช้เลือกพืน้ ที่ โดยเปรี ยบเทียบค่า Pixel
ในตาแหน่งที่เมาส์คลิกเพือ่ เลือกสี ซึ่งสามารถกาหนดได้ต้งั แต่ 0 – 255 หากค่าที่
กาหนดยิง่ สูงทาให้พ้นื ที่ที่ถูกเลือกเพิม่ ขึ้น
- Anti - alias ค่าออปชัน่ นี้ใช้เพือ่ ตกแต่งเส้นขอบของพื้นที่ ๆ กาหนดไว้ให้เรี ยบ
- Contiguous ค่าออปชัน่ นี้จะเลือกพื้นที่ ๆ อยูต่ ่อเนื่องกับตาแหน่งที่เมาส์คลิก แต่ตาแหน่งที่อยู่
ต่อเนื่องจะต้องมีสีใกล้เคียงกันด้วย
- Sample All Layers ออปชัน่ นี้ใช้เพือ่ กาหนดให้เลือกพื้นที่ โดยพิจารณาจากเลเยอร์อื่น ๆ ด้วย
โดยหากไม่ได้เลือกออปชัน่ นี้จะทางานเฉพาะเลเยอร์ปัจจุบนั ที่กาลัง
ทางานอยูเ่ ท่านั้น

เลือกพืน้ ทีโ่ ดยวิธีระบายบนภาพ Quick Selection Tool
เป็ นเครื่ องมือใหม่ที่เพิม่ มาใน CS5 โดยใช้สาหรับเลือกวัตถุหรื อพืน้ ที่ที่ตอ้ งการ ด้วยวิธี
ระบายลงไปบนภาพคล้ายกับการใช้พกู่ นั ซึ่งโปรแกรมจะค้นหาขอบของพื้นที่และสร้าง selection ที่
เหมาะสมให้อย่างอัตโนมัติ
1.
2.
3.
4.

จากทูลบ็อกซ์
เลือกเครื่ องมือ
บนออปชัน่ บาร์ : กาหนดออปชัน่ บาร์ตามต้องการ
ใช้เมาส์ + คลิกหรื อหคลิกลากระบายไปบนพื้นที่ที่ตอ้ งการเลือก
ถ้าการระบายครั้งแรกยังครอบคลุมพื้นที่ไม่หมดก็สามารถระบายเพิม่ เติมได้หลายๆ ครั้งจน
พอใจ

คลิกหรื อคลิกลากระบายพื ้นที่

Selection ที่ได้
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A

B

D

C

ออบชัน่ เครื่ องมือ Quick Selection

A

รู ปแบบการเลือก มีคุณสมบัติคล้ายกับรู ปแบบการเลือกของเครื่ องมือกลุ่ม Marquee ดังนี้
เพิม่ พื ้นที่ให้ Selection เดิม

(กดคีย์ shift แทนก็ได้ )
สร้ าง Selection ใหม่
หักลบพื ้นที่จาก Selection
เดิม (ใช้ Alt แทนก็ได้ )

หลังจากที่ระบายครั้งแรกปุ่ ม
จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อเราระบายครั้งต่อๆ
ไปจึงเป็ นการเพิม่ พื้นที่ให้ Selection เดิมเสมอ

B

Brush กาหนดขนาดหัวแปรงที่ระบาย เมื่อใช้หวั แปรงขนาดใหญ่-การเลือกจะมีผลเป็ นวง
กว้างส่วนการปรับแต่งบริ เวณขอบ Selection ควรใช้หวั แปรงขนาดเล็ก

C

Sample All Layer ให้นาสีจากภาพในทุกๆ เลเยอร์มาใช้กาหนดพื้นที่ที่จะถูกเลือก

D

Auto-Enhance ช่วยให้ได้ขอบ Selection ที่เรี ยบและเที่ยงตรงมากขึ้น แต่โปรแกรมก็จะใช้
เวลาคานวณนานขึ้นด้วย

การเลือกพืน้ ทีต่ รงกันข้ าม Inverse
การเลือกพื้นที่แบบตรงกันข้าม คือ การเปลี่ยนจากตาแหน่งพื้นที่ ๆ กาหนดบริ เวณไว้ใช้งาน
หรื อ พื้นที่ ๆ ได้ทาการเลือก Selection ให้กลายเป็ นตาแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกเลือกไว้ในตอนแรก
ส่วนใหญ่จะใช้สาหรับการเลือกที่มีความแตกต่างกันมากๆ โดยทาตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกเปิ ดภาพที่ตอ้ งการใช้
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2. เลือกพื้นที่โดยทาการสร้าง Selection พื้นที่ ๆ ต้องการ
3. เลือกเมนูคาสัง่ Select เลือกคาสัง่ Inverse
ตัวอย่ าง เป็ นการเลือกพื ้นที่ ๆ ตรงข้ ามกับพื ้นที่ Selection ที่เลือก ในภาพจะเป็ นรู ปผู้หญิ งกับ
พระจันทร์ ในที่นี ้เราต้ องการเลือกผู้หญิงและพระจันทร์ ซึง่ ภายในภาพจะมีสว่ นประกอบคือสีพื ้น
รูปผู้หญิงและพระจันทร์ ฉะนันถ้
้ าเราเลือกสีพื ้นและใช้ คาสัง่ Inverse เพื่อเลือกพื ้นที่ตรงกันข้ ามก็
จะเป็ นการเลือกผู้หญิงและพระจันทร์ ซึง่ จะทาให้ สะดวกและรวดเร็ วกว่าในการเลือกพื น้ ที่

เปิ ดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

ทาการเลือกพื ้นที่บริ เวณที่ไม่ต้องการ
คือพื ้นที่ ๆ เป็ นสีพื ้น

ใช้ คาสัง่ Select >> Inverse เพื่อเลือกพื ้นที่ตรงกัน
ข้ าม ซึ่งจะเป็ นการเลือกผู้หญิงและพระจันทร์
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การตัดรูปภาพให้ เหลือเฉพาะส่ วนทีต่ ้ องการ Crop
Crop เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับตัดรู ปภาพให้แสดงผลเฉพาะส่วนที่ตอ้ งการเท่านั้น โดยที่
จะแสดงเป็ นกระดานออกแบบใหม่ทนั ที ซึ่งมีความแตกต่างจากเครื่ องมือในกลุ่ม Lasso และ
Marquee ซึ่งจะเป็ นการเลือกพื้นที่เฉพาะบริ เวณที่ตอ้ งการทางานเท่านั้น

1. เปิ ดไฟล์ภาพที่ต้องการ

3. เมื่อลากเมาส์คลุมพื ้นที่ ๆ ต้ องการแล้ วจะ
ปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมที่มีสีสว่างเฉพาะส่วนที่
ต้ องการเท่านัน้ ให้ ดบั เบิ ้ลคลิกในพื ้นที่สี่เหลี่ยมนัน้
หรื อคลิกเมาส์ที่ไอคอน
บน Option bar

2. ลากเมาส์คลุมพื ้นที่ ๆ ต้ องการตัดภาพเท่านัน้

4. จะได้ รูปภาพใหม่ที่ตดั เฉพาะส่วนที่ต้องการเท่านัน้
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โดยเมื่อเลือกใช้คาสัง่ Crop แล้วในส่วนของ Option bar จะมีรายละเอียดของคาสัง่ ดังนี้
กาหนดขนาดพื ้นที่หรื อกรอบ
ที่ใช้ ในการตัดรูปภาพ

แสดงชนิดของเครื่ องมือ

กาหนดความละเอียดจากค่า
Resolution

ใช้ อ่านค่า Width , Height
และ Resolution

ลบค่าในช่อง Width ,Height และ
Resolution

รายละเอียดคาสั่ ง Magic Wand Tool
- Width ,Height และ Resolution ใช้กาหนดขนาดพื้นที่ หรื อ บริ เวณที่ใช้ตดั รู ปภาพ และความ
ละเอียดในการตัดภาพ
- Resolution
กาหนดความละเอียด ซึ่งปกติจะเป็ นหน่วย Pixels/inch
- Front Image อ่านค่า Width , Height และ Resolution ของภาพปั จจุบนั นามาใส่ลงบน
ออปชัน่ บาร์เพือ่ นาไปใช้ตดั ภาพจากรู ปภาพอื่น ๆ เพือ่ ให้มีขนาด
(Width ,Height)และความละเอียด (Resolution) ที่เท่ากัน
- Clear ลบค่าที่กาหนดไว้ในช่อง Width , Height และ Resolution

การเลือกพืน้ ทีด่ ้ วย Quick Mask
Quick Mask คือการสร้าง Selection อีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็ นการสร้างแบบใช้หน้ากากบัง
บริ เวณพื้นที่ ๆ ไม่ตอ้ งการไว้ โดยการใช้เครื่ องมือเช่น
Pencil Tool หรื อ
Brush
Tool ระบายพืน้ ที่ในส่วนที่ไม่ตอ้ งการนั้น ซึ่งจะทาให้ส่วนที่ระบายเป็ นสีแดงแบบโปร่ งใสบัง
ส่วนนั้นไว้ เมื่อเราคลิกกลับสู่โหมดธรรมดาก็จะเกิดเส้นประในบริ เวณพื้นที่ ๆ เราไม่ได้ระบายไว้
วิธีการใช้ Quick Mask คือ
1. เปิ ดไฟล์รูปภาพที่ตอ้ งการจากนั้นคลิกเครื่ องมือ เช่น
Pencil Tool หรื อ
Brush
Tool จากนั้นเลือกขนาดของหัวแปรงตามต้องการในช่อง Option bar
2. คลิกปุ่ ม
(Edit in Quick Mask Mode) บนกล่องเครื่ องมือ การเปิ ด/ปิ ด Quick Mask ทา
ได้โดยการคลิกปุ่ ม
บนทลูบอ็ กซ์
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3. ระบายสีในพื้นที่ ๆ ไม่ตอ้ งการเลือก โดยบริ เวณที่ระบายนั้นจะเป็ นสีแดงแบบโปร่ งแสง หาก
ต้องการแก้ไขพื้นที่ ๆ ระบายให้ใช้เครื่ องมือ
Eraser Tool ลบบริ เวณที่ไม่ตอ้ งการนั้นได้

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

 การปรับแต่ ง Quick Mask
เราสามารถเปลี่ยนสี หรื อ กาหนดออปชัน่ ต่าง ๆ ในโหมด Quick Mask ได้โดยการดับเบิล้
คลิกปุ่ ม
Edit in Quick Mask Mode จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์สาหรับการตั้งค่า
Quick Mask
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กาหนดให้ ส่วนที่ระบายเป็ น
ส่วนที่ไม่ถกู เลือก
กาหนดให้ ส่วนที่ระบายเป็ น
ส่วนที่ถกู เลือก
กาหนดสีที่ใช้ ในการระบายบังภาพโดย
คลิกที่กล่องสีจะปรากฏ Color Picker
ของสีให้ เลือกสีได้ ตามต้ องการ
กาหนดค่าความโปร่งใสของสี

การใช้ Selection ในรูปแบบต่ าง ๆ
 การจัดเก็บพืน้ ที่ ๆ เลือกไว้ ( Save Selection )
บริ เวณพื้นที่ Selection ที่เราสร้างขึ้นมานั้นสามารถจัดเก็บ (Save) ไว้ใช้ในภายหลังได้ โดย
พื้นที่ ๆ จัดเก็บนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ .psd ซึ่งเมื่อเราจัดเก็บแล้วสามารถที่จะเรี ยกใช้ได้ทนั ทีเมื่อ
เราเปิ ดไฟล์ที่บนั ทึกไว้ข้ ึนมา โดยจุดประสงค์หลักของการจัดเก็บพื้นที่ คือ ป้ องกันความผิดพลาด
อันเกิดจากการเลือกพื้นที่ใหม่ ในกรณี ที่ใช้พ้นื ที่เดิมนี้ซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งจะทาให้เราสามารถ
เรี ยกใช้พ้นื ที่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถทาตามขั้นตอนได้ดงั นี้
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1. เปิ ดไฟล์ภาพขึ้นมา แล้วทาการสร้าง Selection บริ เวณพื้นที่ ๆ ต้องการ

2. เลือกเมนูคาสัง่ Select เลือกคาสัง่ Save Selection จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์สาหรับการ
บันทึกพื้นที่ แล้วทาการกาหนดรายละเอียดของคาสัง่

รายละเอียดของคาสั่ งมีดังนี้
- Document
จะแสดงชื่อไฟล์รูปภาพที่เปิ ดขึ้นมาใช้ในการกาหนดพืน้ ที่
- Channel
กาหนดแชลแนลที่ใช้จดั เก็บ ซึ่ งปกติแล้วจะสร้างเป็ น Alpha Channel
- Name
กาหนดชื่อพื้นที่ ๆ เรากาหนดไว้และต้องการจัดเก็บโดยชื่อที่ต้งั นี้จะ
สัมพันธ์กบั Channel ที่กาหนด
3. เมื่อกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ แล้วคลิกเมาส์ที่ OK. โปรแกรม Photoshop จะทาการบันทึก
Selection ไว้ในโปรแกรม

 การเรียกใช้ พนื้ ที่ ๆ จัดเก็บไว้ มาใช้ งาน ( Load Selection )
การเรี ยกใช้พน้ื ที่มีขอ้ จากัด คือ จะต้องจัดเก็บพืน้ ที่ดว้ ยคาสัง่ Save Selection พร้อมกับไฟล์
รู ปภาพที่เป็ นนามสกุลไฟล์ .psd หรื อ .TIFF เสมอ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเรี ยกใช้พ้นื ที่กลับขึ้นมา
ใช้งานต่าง ๆ ต่อไปได้อีก โดยเลือกเมนูคาสัง่ Select เลือกคาสัง่ Load Selection โดยจะปรากฏ
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ไดอะล็อกบล็อกซ์ของคาสัง่ ให้เราเลือกชื่อ Selection ที่ได้ Save ไว้ก็จะปรากฏ Selection บน
ภาพ ดังรายละเอียดคือ
โปรแกรมจะแสดงชื่อไฟล์รูปภาพ
กาหนดโหมดการทางาน
ว่าใช้ จากแชลแนลใด
หรื อเลือกชื่อที่บนั ทึกไว้
ต้ องการสลับ Selection
ให้ เป็ นพื ้นที่ตรงกันข้ าม

 การเคลือ่ นย้ าย Selection
เมื่อเราสร้าง Selection ใด ๆ ขึ้นมาแล้ว หากต้องการเคลื่อนย้าย Selection ออกไปบริ เวณ
อื่นก็สามารถทาได้เช่นกัน โดยทาตามขั้นตอนดังนี้
1. สร้าง Selection บริ เวณพื้นที่ ๆ ต้องการ
2. ใช้คาสัง่ Select เลือก Tramform Selection
3. คลิกเมาส์เลือกเครื่ องมือ Move Tool
บน Toolbox
4. คลิกเมาส์บริ เวณ Selection จากนั้นคลิกเมาส์คา้ งไว้แล้วลากไปวางยังตาแหน่งที่ตอ้ งการแล้ว
ปล่อยเมาส์

ตาแหน่งเดิมของ Selection ที่สร้ างไว้

เคลื่อนย้ ายตาแหน่งของ Selection ไปที่ใหม่
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 การยกเลิก Selection
เมื่อเราสร้าง Selection ใด ๆ บนรู ปภาพซึ่งจะได้เป็ นเส้นประล้อมรอบพื้นที่ ๆ เลือก และถ้า
เราต้องการยกเลิก Selection นี้สามารถทาได้โดย
1. เลือกเมนูคาสัง่ Select เลือกคาสัง่ Deselect
2. กดแป้ น Ctrl + D

Selection ที่สร้ างไว้
Selection ถูกยกเลิก

 การเลือกพืน้ ทีท่ ้ งั หมด
การเลือกพืน้ ที่ท้งั หมดในรู ปภาพด้วยเมนูคาสัง่ Select เลือกคาสัง่ All หรื อกดแป้ น Ctrl + A
ซึ่งจะเป็ นการเลือกพื้นที่ท้งั หมดของรู ปภาพ ส่วนมากใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการเลือกพื้นที่ท้งั หมดแล้ว
ต้องการคัดลอกทั้งรู ปภาพไปใช้งานอื่น ๆ

54

 การหมุน / การย่ อ – ขยาย Selection
เมื่อเราสร้าง Selection ขึ้นมาแล้วต้องการหมุน Selection ไปในทิศทางอื่น ๆ สามารถ
ทาได้โดย
1. สร้าง Selection ในพื้นที่ ๆ ต้องการจากนั้นเลือกเมนูคาสัง่ Select เลือกคาสัง่ Transform
Selection จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบพื้นที่ Selection และบริ เวณมุมจะมีจุดสีเหลี่ยม 8 มุม
อยูบ่ นกรอบสี่เหลี่ยม
2. ถ้ าต้ องการหมุน - นาเมาส์ไปวางตรงมุมสี่เหลี่ยมด้านบนและด้านล่าง สังเกตว่าเมาส์จะ
เปลี่ยนเป็ นรู ปลูกศร 2 หัวและเป็ นเส้นโค้ง จากนั้นหมุนกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไปยังทิศทางที่ตอ้ งการ

1. สร้ าง Selection

3. หมุน Selection ไปในทิศทางที่ต้องการ

2. สร้ างกรอบสี่เหลี่ยมให้ Selection

4. Selection ที่ได้ ปรับทิศทางแล้ ว
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3. ถ้ าต้ องการย่ อ –ขยาย - นาเมาส์ไปวางตรงมุมสี่เหลี่ยม สังเกตว่าเมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ปลูกศร
2 หัว จากนั้นดึงออกเพือ่ ขยาย และดึงเข้าเพือ่ ย่อ Selection ก็จะได้ขนาดใหม่ตามต้องการ

ย่อ Selection

ขยาย Selection

 การปรับแต่ ง Selection
เมื่อเราสร้าง Selection บนพื้นที่ของรู ปภาพเพือ่ ทางานเราสามารถที่จะปรับแต่ง Selection
ได้เช่นกัน โดยการปรับแต่งให้ใช้เมนูคาสัง่ Select เลือกคาสัง่ Modify จะมีเมนูการปรับแต่ง
Selection อยู่ 4 รู ปแบบ คือ
 Border กาหนดเส้นขอบของ Selection มีวธิ ีการดังนี้
1. สร้าง Selection บนพื้นที่ ๆ ต้องการ
2. เลือกเมนูคาสัง่ Select เลือกคาสัง่ Modify เลือก Border..
3. จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ของคาสัง่ ให้กาหนดขนาดขอบของ Selection โดยให้ใส่ตวั เลข
ลงไป ซึ่งจะมีหน่วยวัดเป็ น Pixel โดยจะสามารถกาหนดได้ต้งั แต่ 0-200 Pixel
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ขนาดของขอบ Selection
ขนาดของขอบ Selection เท่ากับ
ากับ Selection
1
 Smooth ทเท่าให้
มีความนุ่มนวลมากยิง่ ขึ้น มี15
วธิ ีการดังนี้

1. สร้าง Selection บนพื้นที่ ๆ ต้องการ
2. เลือกเมนูคาสัง่ Select เลือกคาสัง่ Modify เลือก Smooth..
3. จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ของคาสัง่ ให้กาหนดค่าของ Selection โดยให้ใส่ตวั เลขลงไป
ซึ่งจะมีหน่วยวัดเป็ น Pixel โดยจะสามารถกาหนดได้ต้งั แต่ 0-100 Pixel

กาหนดค่า Selection เท่ากับ 1

กาหนดค่า Selection เท่ากับ 30
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 Expand กาหนดเส้นขอบของ Selection ให้ขยายออกไปมีวธิ ีการดังนี้
1. สร้าง Selection บนพื้นที่ ๆ ต้องการ
2. เลือกเมนูคาสัง่ Select เลือกคาสัง่ Modify เลือก Expand..
3. จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ของคาสัง่ ให้กาหนดค่าของ Selection โดยให้ใส่ตวั เลขลงไป
ซึ่งจะมีหน่วยวัดเป็ น Pixel โดยจะสามารถกาหนดได้ต้งั แต่ 0-100 Pixel

กาหนดค่า Expand เท่ากับ 1

กาหนดค่า Expand เท่ากับ 20

 Contract กาหนดเส้นขอบของ Selection ให้ยอ่ ลงมา มีวธิ ีการดังนี้
1. สร้าง Selection บนพื้นที่ ๆ ต้องการ
2. เลือกเมนู คาสัง่ Select เลือกคาสัง่ Modify เลือก Contract..
3. จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ของคาสัง่ ให้กาหนดค่าของ Selection โดยให้ใส่ตวั เลขลงไป
ซึ่งจะมีหน่วยวัดเป็ น Pixel โดยจะสามารถกาหนดได้ต้งั แต่ 0-100 Pixel
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กาหนดค่า Contract เท่ากับ 1

ปรับแต่ งขอบ Selection โดยใช้ (Refine Edge)

กาหนดค่า Contract เท่ากับ
10

ใน Photoshop CS5 มีเครื่ องมือใหม่ที่ใช้สาหรับปรับแต่งขอบ Selection เพิม่ ขึ้นมา คือ
คาสัง่ Refine Edge โดยเป็ นการรวบรวมคุณสมบัติของคาสัง่ กลุ่ม Modify ที่มีอยูเ่ ดิมมาไว้ในที่
เดียวกันเพือ่ ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น และเพิม่ เติมคุณสมบัติอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
เราจะเรี ยกใช้คาสัง่ Refine Edge ได้ 2 วิธีคือ
- คลิกปุ่ ม
บนออปชัน่ บาร์ของเครื่ องมือสร้าง Selection
- เลือกคาสัง่ Select >> Refine Edge จากเมนู
ตัวอย่างการใช้งาน Refine Edge
1. เลือกพื้นที่ที่ตอ้ งการ โดยจะใช้เครื่ องมือใดก็ได้ (ในที่น้ ีใช้
หลัง แล้วใช้คาสัง่ Select>>Inverse เพือ่ สลับที่ selection)
2. ทดลองปรับค่าต่างๆ แล้วดูผลบนวินโดว์รูปภาพ
3. เมื่อได้ผลที่พอใจแล้ว ก็คลิก ok

Magic Wand เลือกพื้นที่
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1. เลือกพื ้นที่

2. คลิก

4. คลิก

3. ปรับค่า
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ภาพขณะปรับแต่ง (เมื่อเลือกดูแบบพื ้นหลังสีดา)

ผลลัพธ์ที่ได้ (selection ที่ปรับแต่งแล้ ว)

ออบชั่นของคาสั่ ง Refine Edge

1. เลือกพื้นที่เริ่ มต้น

2. คลิกปุ่ ม Refine Edge
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3. คลิกเลือกวิธีการแสดงผลลัพธ์

4. ปรับค่าออปชัน่ ต่างๆ

5. เลือกวิธีการนาไปใช้งาน
6. คลิก OK

ออปชั่นของคาสั่ ง Refine Edge
 Show Radius แสดงเส้นขอบ Radius
 Show Original แสดงภาพที่เลือก
 Radius ใช้ปรับของการเลือก Selection ให้แม่นยาขึ้น
 Smooth ใช้ปรับของ Selection ให้เรี ยบ
 Feather ใช้ปรับขอบ Selection ให้ฟุ้งกระจาย (ถ้าจะใช้เพือ่ เลือกวัตถุที่มีขอบไม่
คมชัด ควรใช้วธิ ีปรับค่า Radius ซึ่งจะให้ผลที่ดีกว่า)
 Contrast ใช้ปรับขอบ Selection ให้คมชัดมากขึ้น
 Shift Edge ปรับเพิม่ / ลดขอบ Selection
 เครื่ องมือ Zoom และ Hand ใช้ซูมและเลื่อนภาพบนวินโดว์ (วิธีใช้เหมือนเครื่ องมือ
Zoom และ Hand บนทูลบ๊อกซ์ รวมทั้งใช้คียล์ ดั แทนได้เช่นกัน)
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ตัวเลือกการแสดงผลลัพธ์ ของ Selection (Output)
 Selection สร้างเป็ น Selection ปกติทวั่ ๆ ไป
 Layer Mask สร้าง Selection เป็ นเลเยอร์มาสก์บนพาเนล Layers
 New Layer สร้าง Selection แล้วก๊อปปี้ ผลลัพธ์ไปวางไว้ที่เลเยอร์ใหม่
 New Layer with Layer Mask ก๊อปปี้ ผลลัพธ์ไปวางไว้ที่เลเยอร์ใหม่แบบเลเยอร์มาสก์
 New Document สร้าง Selection แล้วก๊อปปี้ ผลลัพธ์ไปวางในไฟล์ใหม่
 New Document with Layer Mask สร้าง Selection แล้วก๊อปปี้ ผลลัพธ์ไปวางใหม่ใน
ไฟล์ใหม่แบบเลเยอร์มาสก์

บันทึกและเรียกใช้ งาน
บันทึก Selection
การสร้าง Selection ที่ซบั ซ้อนบางครั้งต้องใช้เวลามาก ซึ่งเมื่อยกเลิกไปแล้วก็จะไม่
สามารถเรี ยกกลับคืนมา ดังนั้นถ้าคาดว่าจะจาเป็ นต้องใช้อีกภายหลังก็ควรบันทึก Selection นี้เก็บ
ไว้

1. สร้าง Selection

2. เลือกคาสัง่ Select Save selection
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4. ตั้งชื่อและกาหนดออปชัน่

3. คลิก OK

ตั้งชื่อ Selection
บันทึก Selection ใหม่

เรียกใช้ Selection ทีบ่ ันทึกไว้
1. เลือกคาสัง่ Select
Save selection

เพิม่ พื้นที่ให้
Selection ปั จจุบนั
หักลบพื้นที่จาก
Selection ปั จจุบนั

2. เลือกชื่อ Selection
ที่บนั ทึกไว้

3. คลิก OK

สร้างเป็ น Selection ใหม่
เลือกเฉพาะพื้นที่ที่ซอ้ นทับกัน
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Selection เดิมถูกเรี ยกกลับมา

Note เมื่อปิ ดไฟล์ภาพ Selection ที่บนั ทึกไว้จะหายไปด้วย ดังนั้นถ้าต้องการนา Selection
กลับมาใช้ในครั้งต่อๆ ไปที่แก้ไขภาพนี้ ก็จะต้องบันทึกไฟล์ไว้ในรู ปแบบ PSD

