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คํานํา

หนงัสอืเลมนีจ้ะแนะนาํแนวทางสาํหรบัผูทีต่องการขายภาพออนไลนบนเว็บไซตดงัๆ ไมวาจะ
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เพื�อพัฒนาชิ้นงานใหมีความสวยงาม และนWาสนใจมากขึ้นไปตามลําดับ 

ผูเขียนมีความประสงคจะใหผูอานไดเกิดไอเดีย สามารถนําไปตอยอดการพัฒนาผลงาน  

เพื�องานขายภาพออนไลน งานออกแบบเวบ็ไซต หรอืงานอื�นๆ ท่ีเปนประโยชนกบัตวัทานและองคกร 

ในสวนของสี รปูแบบ หรอืเทรนดของภาพสตอ็กนัน้ จะมกีารเปลีย่นแปลงไปทกุปแลวแตวา 

จะมีทิศทางในแบบใด ซึ่งแตละเว็บไซตก็จะมีการสงขาวจาก Distributer สงมาอัปเดตใหทราบ 

ในแตละเดือน 
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รูจักกับ 
Adobe Photoshop 

ภาพถายสวนใหญ ถาเราตองการใหภาพออกมาดูดี สวยงาม จะตอง

ผานกระบวนการปรับแตงภาพ การตกแตงภาพใหสวยงาม หรือจะใส

เอฟเฟกตใหภาพปกติดดู ีมจีนิตนาการตามเปาหมายของผูแตงภาพ เรยีกวางาน

ออกแบบทางดานกราฟก หลายคนตองยกใหโปรแกรม Adobe Photoshop  

ไมวาจะเปนภาพบคุคล ภาพววิ ภาพสิง่ของ สถาปตยกรรม หรอืภาพสัตวเลีย้ง  

และในเวอรชนัลาสดุทาง Adobe ไดใหผูใชงานไดสรางสรรค ตกแตงรูปภาพ

ผานหนาจอ iPad กันแลว

01
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Adobe Creative Cloud
ปจจุบัน Adobe Photoshop ใชชื�ิอซอฟตแวรเปน Adobe Photoshop 2020 โดยเรียก

ชุดซอฟตแวรเปน Creative Cloud หรือ CC มาพรอมซอฟตแวรสําหรับใชงานในดานตางๆ ทั้ง

การออกแบบกราฟก ออกแบบเว็บ งานตดัตอวดิโีอ จากเดมิท่ีตดิตัง้จากแผนซดี ีเปลีย่นมาเปนการ 

ติดตั้งผานอินเทอรเน็ตและคิดคาเชาซอฟตแวรเปนแบบรายเดือน 

ผูใชสามารถเลือกเชาเฉพาะบางโปรแกรมท่ีตองการใชงาน หรอืเลอืกเชาเปนชดุตามแพก็เกจ 

ที่กําหนด ไดแก  

 Individuals เหมาะสําหรับใชงานทั่วไป มีแพ็กเกจใหใชงานตามตองการ ซึ่งจะเริ่มตน

ที่ 356 บาทตอเดือน จะไดใชงานโปรแกรม Lightroom และ Photoshop แพ็กเกจ 

748 บาทตอเดือน กรณีเลือกใชงานโปรแกรมอื�นเพิ่มเติม และ 1,888 บาทตอเดือน

สําหรับใชงานไดทุกโปรแกรม

 Business เหมาะสําหรับใชงานทางดานธุรกิจ หรือการทํางานในกลุมธุรกิจ ทั่วไป  

มีแพ็กเกจใหใชงานตามตองการ 

 Students and Teachers เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา และคุณครู

 Schools and Universities เหมาะสําหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือใชงาน 

ในแผนก หองเรียน หองปฏิบัติการ 
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ลงทะเบียนและติดตั้ง Adobe Photoshop
ปจจุบันโปรแกรม Adobe จะใหผูใชงานสามารถติดตั้งผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดทันที 

โดยมีทั้งแบบใหทดลองใชงาน และแบบลงทะเบียนเพื�อติดตั้งโปรแกรม ซ่ึงจะมีขั้นตอนหลักๆ 

คือ การลงทะเบียนเพื�อสมัคร Adobe Account (Adobe ID) ติดตั้งโปรแกรม และการชําระเงิน

ขั้นตอนการลงทะเบียน Adobe Account

1 เปดเว็บไซต www.adobe.com

2 คลิกปุม Sign In 

3 หากมแีอคเคานตแลวกใ็หกรอกอีเมลและรหสัผาน 

หรือเขาใชงานผานบญัช ีFacebook, Google แต

ถายังไมไดสมัครก็ใหคลิก Create an account 

เพื�อสรางแอคเคานตใหม 

4 กรอกรายละเอียดการสมัครใหครบถวน 

5 คลกิเลอืกหนาออปชัน เสรจ็แลวคลกิปุม Create 

account
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6 จะปรากฏรายละเอียดของบัญชี Adobe Account ทันที

ติดตั้งโปรแกรมและชําระเงิน

เมื�อมี Adobe Account แลว จะสามารถดาวนโหลดโปรแกรม Adobe Photoshop หรือ

โปรแกรมอื�นจากเว็บไซต Adobe มาทดลองใชงาน แลวเลือกเชาใชงานโปรแกรมที่ตองการได

1 คลิกที่ Creativity & Design เพื�อใหแสดงรายการโปรแกรมและชุดแพ็กเกจโปรแกรม

2 คลิกที่ Photoshop เพื�อดาวนโหลดโปรแกรม

3 คลิกที่ See all plans เพื�อดูแพ็กเกจทั้งหมด 
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4 คลิกปุม Buy now ใตรายการ 

plan ท่ีตองการชําระเงิิน (หาก

ไมแสดงสกุลเงินไทย ใหคลิกที่ 

Change region ทางดานลาง

ของเพจ แลวเลือก Thailand)

5 กรอกรายละเอยีดบตัรเครดติและทีอ่ยูสาํหรบัสงใบแจงหนี ้แลวคลกิปุม Place secure 

order จากนั้นระบบจะแจงเตือนใหทําการดาวนโหลด Creative Cloud Desktop

6 ดบัเบลิคลกิไฟลเพื�อทาํการติดตัง้ หลงัจากตดิตัง้แลวใหลอ็กอนิเขาดวย Adobe Account  

เลื�อนหนาจอไปที่โปรแกรม Photoshop แลวคลิกปุม Install เพื�อดาวนโหลดและ 

ติดตั้งโปรแกรม (หรือหากตองการจะอัปเดตโปรแกรมก็ใหคลิกปุม Update) 

7 เมื�อดาวนโหลดโปรแกรมเสร็จแลว ใหคลิกที่ปุม Open เพื�อเปดใชงานโปรแกรม
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ความตองการโปรแกรม
โปรแกรม Adobe Photoshop 2020 จําเปนตองใชเครื�องคอมพวิเตอรทีม่ปีระสทิธภิาพสงู  

โดยกอนตดิตัง้โปรแกรมควรตรวจสอบเครื�องคอมพวิเตอรวามสีเปกเพยีงพอตอการใชงานโปรแกรม

หรือไม

Windows

 ซีพียู Intel Core 2 หรือ AMD 64 โพรเซสเซอร 2 กิกะเฮิรตซ (GHz) หรือเร็วกวา

 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 with Service Pack 1 หรือ Windows 10

 RAM หรือหน(วยความจํา อยางตํ่า 2 กิกะไบต (GB) แนะนําที่ 8 กิกะไบต (GB)

 พื้นที่วางบนฮารดดิสก 2.6 กิกะไบต (GB) สําหรับเวอรชัน 32 บิต หรือ 3.1 กิกะไบต 

(GB) สําหรับเวอรชัน 64 บิต

 ความละเอียดของหนาจอภาพ 1,280 × 800 พิกเซล หนWวยความจํา 512 MB  

(แนะนําที่ 2 GB)

 การดจอ nVidia GeForce GTX 1050 หรือเทียบเทา (แนะนํา nVidia GeForce GTX 

1660 หรือ Quadro T1000), สนับสนุนระบบ OpenGL 2.0 

 การเชื9อมตออินเทอรเน็ต สามารถเชื�อมตออินเทอรเน็ตได

Mac OS

 ซีพียู Multicore Intel Processor สนับสนุนการทํางาน 64 บิต

 ระบบปฏิบัติการ MacOS เวอรชัน 10.13 (High Sierra), macOS เวอรชัน 10.14 

(Mojave), Mac OS X เวอรชัน 10.15 (Catalina)

 RAM หรือหน(วยความจํา อยางตํ่า 2 กิกะไบต (GB) แนะนําที่ 8 กิกะไบต (GB)

 พื้นที่วางบนฮารดดิสก 4 กิกะไบต (GB) 

 ความละเอยีดของหนาจอภาพ 1,024 × 768 พิกเซล (แนะนาํที ่1,280 × 800 พิกเซล) 

หนWวยความจํา 512 MB (แนะนําที่ 2 GB)

 การดจอ nVidia GeForce GTX 1050 หรือเทียบเทา (แนะนํา nVidia GeForce GTX 

1660 หรือ Quadro T1000), สนับสนุนระบบ OpenGL 2.0 

 การเชื9อมตออินเทอรเน็ต สามารถเชื�อมตออินเทอรเน็ตได 
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เรียกใชงานโปรแกรม
เมื�อติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop ลงบนเครืื�องคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว การ

เรียกใชงานในครั้งตอไป ใหทําดังนี้

1 คลิกปุม  > Adobe Photoshop 2020

2 แสดงหนาจอ Start workspace เพื�อใหเราสามารถ

ใชงานไฟลภาพ ไลบรารี หรือ preset ไดสะดวกขึ้น

ปุม Thumbnail view แสดงรูปภาพ 

ปุม List view แสดงรายละเอียดไฟล

แสดงไฟลที่เปดใชงาน

ไปกอนหนานี้

สรางไฟลชิ้นงานใหมเปดไฟล แกไข 

ปรับแตงชิ้นงาน

      
     

ปรับจํานวนภาพที่มีการเปดใชงานไปกอน

หนานี้ ใหคลิกเมนู Edit > Preferences > 

File Handling กาํหนดจาํนวนไฟลทีต่องการ

ใหแสดงในชอง Recent File List Contains 

กาํหนดไดตัง้แต 0 ถึง 100 แลวคลกิปุม OK

TIP:

Build your skills คลิปวิดีโอ

แนะนําการใชงาน

คนหาและซ้ือภาพ

จาก Adobe Stock

หนาแรก, แหลงเรยีนรู, แสดงรปูภาพจาก Lightroom, 

เปดเอกสารบนคลาวด, ไฟลภาพที่ถูกลบ
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3 เลอืกการแสดง Workspace เปนแบบอิื�น คลิกเมนู 

Windows > Workspace > Essentials (Default) 

หรือเลือกแบบที่ตองการ

4 หรือคลิกลูกศรขางปุม  เลือก Workspace 

ยกเลิกการแสดง Home Screen
ทกุคร้ังทีเ่ปดใชงานโปรแกรม Adobe Photoshop 2020 โปรแกรมจะแสดงหนาจอ Home 

Screen ทุกครั้ง ถาตองการยกเลิกไมใหแสดงหนาจอนี้ ใหไปกําหนดคาดังนี้

1 คลิกเมนู Edit > Preferences > General...

2 คลิกยกเลิกที่ Auto show the  

Home Screen 

3 แลวคลิกปุม OK
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หนาจอ Adobe Photoshop
มาดูสวนประกอบตางๆ ของหนาจอโปรแกรม Adobe Photoshop 2020 วามปีุมเครื�องมอื 

และสวนอื�นๆ อะไรกันบาง

เราสามารถปรับแตงสีธีมของหนาตางโปรแกรม เพื�อเลือกโทนสีที่ตองการ

1 คลกิเมน ูEdit > Preferences > Interface...

2 คลิกสีธีมใหม แลวคลิกปุม OK

3 หนาตางโปรแกรมหลังจากเปลี่ยนสีธีม

ยอ, ขยาย, กลับคืนขนาดหนาตาง หรือปดโปรแกรม

คนหาการใชงานโปรแกรม รปูภาพ

ปุมเครื�องมือ, เลือก Workspace 

แท็บชื�อภาพ เพื�อคลิกปดหรือเปดภาพที่ตองการใชงาน

เมนูบาร รวมเมนูคําส่ังตางๆ

ออปชันบาร ปรับแตงคาเครื�องมือใชงาน

ทูลพาเนล เครื�องมือที่ใชทํางานกับรูปภาพ

เปอรเซ็นตการซูมรูปภาพ, แสดงขนาดเอกสาร พาเนล สําหรบัปรบัแตงภาพเปล่ียนแปลงตาม 

Workspace ที่เลือก 
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คําสั่งบนแถบเมนูบาร

แถบคาํสัง่หรือ Menu Bar รวบรวมชุดคาํส่ังเพื�อใหใชงานกบัไฟลภาพบนโปรแกรม ประกอบ

ไปดวยคําสั่ง 11 เมนู ดังนี้ 

 File คําสั่งที่ใชจัดการกับไฟลรูปภาพ เชน การสราง, เปดไฟล, บันทึกไฟล, อิมพอรต, 

เอ็กซพอรต, ออกจากโปรแกรม เปนตน

 Edit คําสั่งที่ใชแกไขภาพ เชน การคัดลอก, วาง, ตัดตอ เปนตน

 Image คําสั่งใชัจัดการเกี่ยวกับภาพหรือตกแตงภาพ เชน ปรับขนาดภาพ, สีขอบภาพ, 

ความสวางของภาพ, กําหนดขนาดพื้นที่ภาพ เปนตน 

 Layer คําสั่งเกี่ยวกับการจัดการกับเลเยอรของภาพ เชน การสรางเลเยอร, การรวม

เลเยอร, คัดลอกเลเยอร, ลบเลเยอร เปนตน

 Type คําสั่งที่ใชจัดการเกี่ยวกับตัวอักษร

 Select คําสั่งกําหนดขอบเขตภาพ เชน การเลือกพื้นที่, ปรับแตงแกไขภาพ เปนตน

 Filter คําสั่งสําหรับแปลงภาพ เชน กําหนดความเบลอ, ใส Noise, ใส Embss ใหภาพ 

 3D คําสั่งปรับแตงไฟล 3D ที่ถูกนํามาใชงานใน Photoshop และการสรางวัตถุ 3 มิติ

 View คําสั่งกําหนดมุมมอง และการแสดงผล เชน เสนบรรทัด, เสนกริด เปนตน

 Window คําสั่งใหเลือกแสดงหรือปดพาเนลปรับแตงภาพ 

 Help แสดงความชวยเหลือในการใชงานเครื�องมือ คําสั่งตางๆ ในโปรแกรม

การเลือก Workspace ใหตรงกับงาน

Workspace เปนการแสดงพื้นทืี่ทํางานใหเหมาะสมกับการใชงานในแบบตางๆ มีใหเลือก

ใชงาน 6 รูปแบบ ใหคลิกเมนูคําสั่ง Window > Workspace เพื�อเลือกรูปแบบ

 Essentials แสดงเครื�องมือที่ครอบคลุมงานทั่วไป

 3D แสดงเครื�องมือสําหรับทํางานทางดาน 3D 

 Graphic and Web เครื�องมอืเกีย่วกบักราฟกและงานเวบ็

 Motion แสดงเครื�องมือเกี่ยวกับการสรางแอนิเมชัน

 Painting แสดงเครื�องมือเกี่ยวกับการวาดภาพ

 Photography แสดงเครื�องมือทางดานการถายภาพ



C H A P T E R 01

19

กลองเครื@องมือ (Toolbox)
กลองเครืื�องมอืหรอื Toolbox เปนชดุเครื�องมอืสาํหรบัจดัการกบัไฟลงาน สามารถปรบัแตง

การแสดงไดตามตองการ

แกไขแถบเครื@องมือ

เพิม่-ลดปุมเครื�องมือในแถบนี ้คลกิปุม ... แลวลากปุมจากหนาจอ Toolbar มาวางในหนาจอ 

Extra Tools แลวคลกิปุม Done กาํหนดคากลบัไปดงัเดมิคลกิปุม ... > Done > Restore Defaults

โหมดในการแกไขภาพ กําหนดการแสดงภาพบนหนาจอ

เครื�องมอืเลิอืกส ีforeground 

และ background

เครื�องมือสรางชิ้นงาน 

ขอความ รูปทรง เครื�องมือเปลี่ยน 

มุมมองรูปภาพ

เครื�องมอื Selection ใช

เลือกชิ้นงานที่ตองการ

เครื�องมือใชตกแตง

และแกไขภาพ

คลิกแสดงแถบ

เครื�องมอื 1 แถว

คลิกแสดงแถบ

เครื�องมอื 2 แถว

คลิกเมาสซายคางเพื�อลากแถบ

เครื�องมือไปตําแหนWงที่ตองการ

คลิกวางแถบเครื�องมือ

ไวดานซายของหนาจอ



20 สรางภาพขายออนไลน รวยไดดวย Adobe Photoshop

A d o b e  P h o t o s h o p

การเรียกใชงานชุดเครื@องมือยอย

ในปุมเครื�องมือบางปุมจะมีปุม

เครื�องมือยอยใหเลือกใชงานจะแสดง

ลูกศรที่มุมดานลางของปุม ใหคลิกคาง

ที่ปุมแลวคลิกเลือกปุมยอย

เครื@องมือในสวน Selection

Marquee Tool

 Rectangular Marquee Tool เลิือกพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยม

 Elliptical Marquee Tool เลิือกพื้นที่วงกลม หริือวงรี

 Single Row Marquee Tool เลิือกพื้นที่ในแนวนอน

 Single Column Marquee Tool เลิือกพื้นที่ในแนวตั้ง

 Move Tool ยายตําแหนWงภาพที่เลือกพื้นที่หรือไมไดเลือกไปตําแหนWงใหม

Lasso Tool

 Lasso Tool เลิือกพื้นที่ดวยการลากเมาสไปยังตําแหนWงที่ตองการ

 Polygonal Lasso Tool เลิือกพื้นที่เสนตรง หรือเสนหยัก

 Magnetic Lasso Tool เลิือกพื้นที่ตามเสนขอบของรูปทรง

 Object Selection Tool เลิือกพื้นที่ดวยการลากเมาสผานวัตถุ

 Quick Selection Tool เลิือกพื้นที่ดวยการลากเมาสผาน

 Magic Wand Tool เลือกพื้นที่ โดยใชคาของสีที่ใกลเคียงกัน

Crop Tool

 Crop Tool ใชตัดหรือเลิือกพื้นที่บนภาพตามตองการ

 Perspective Crop Tool ตัดภาพมุมมองแบบ Perspective  

ใหเปนแบบปกติ

 Slice Tool หัน่ภาพใหมขีนาดเล็กเพื�อใชงานบนเวบ็เพจ เพื�อชวยใหโหลดภาพไดรวดเรว็

 Quick Selection Tool ปรับแตงภาพ แกไขภาพที่หัั่นจากปุม  

แสดงรูปลูกศรเพื�อบอก

วามีเครืื�องมือยอย

คลิกคางที่ปุมเพื�อ

แสดงเครื�องมือยอย

กาํลงัเลอืกเครื�องมอืนีใ้ชงาน

ชอรตคัตสําหรับเรียก

ใชงานเครื�องมือ
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Eyedropper Tool

 Eyedropper Tool ใชดูดสีจากภาพเพื�อนําไปใชงานตอ

 3D Material Eyedropper Tool ใชเลอืกส ีหรอืพ้ืนผวิเพื�อนาํไป 

ใชกับงาน 3 มิติ

 Color Sampler Tool ใชดูดสีตัวอยางไวเปรียบเทียบคา

 Ruler Tool วัดระยะระหวางจุด 2 จุด เพื�อปรับแกไขภาพเอียง

 Note Tool ใชแทรกโนตยอไปบนรูปภาพ

 Count Tool ใชนับจํานวนวััตถุในภาพ

Healing Brush Tool

 Spot Healing Brush Tool รีทัชเพื�อแกไขพื้นผิวเล็กๆ บนภาพ 

 Healing Brush Tool รีทัชเพื�อแกไขพื้นผิวขนาดใหญบนภาพ

 Patch Tool รีทัชเพื�อแกไขพื้นผิวขนาดใหญ แลวนําพื้นผิวอื�นมาวางทับ

 Content-Aware Move Tool ยายวัตถุในภาพไปยังตําแหนWงใหม และเติมพื้นที่ดาน

หลังภาพใหโดยอัตโนมัติ

 Red Eye Tool ใชแกไขอาการตาแดงบนภาพ

Brush Tool

 Brush Tool ใชงานคลายพูกัน เพื�อระบายสีและลวดลายลง 

บนภาพ

 Pencil Tool ใชงานคลายดินสอ เพื�อวาดภาพและลายเสนที่ไมละเอียดเทาปุม 

 Color Replacement Tool ลากเมาสลงบนพื้นที่เพืื�อแทนดวยสีใหม 

 Mixer Brush Tool ลากแปรงลงบนภาพ จะทาํใหพืน้ทีน่ัน้มลีกัษณะคลายการวาดภาพ

Stamp Tool

 Clone Stamp Tool ใชรีทัชภาพดวยการคัดลอกพื้นผิวมาแปะ 

ลงตําแหนWงที่ตองการ

 Pattern Stamp Tool รีทัชภาพดวยการเติมพื้นผิวหรือ Pattern ลงไปบนภาพ
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History Brush Tool

 History Brush Tool ลากลงบนภาพ เพื�อเรยีกคนืคากอนหนานี้

 Art History Brush Tool เครื�ื�องมอืทีใ่ชสาํหรบัแปลงรปูภาพ 

ใหเปนภาพวาด

Eraser Tool

 Eraser Tool ลบพื้นท่ีไมตองการออกจากภาพ

 Background Eraser Tool ลากเมาสบนพืน้หลังเพื�อลบพืน้ทีน่ัน้ 

ออกจากภาพ

 Magic Eraser Tool ลากเมาสบนพื้นหลังเพื�อลบพื้นที่ในสวนพื้นหลัง เหมาะกับภาพ

พื้นหลังที่ไมซับซอนมากนัก

Gradient Tool

 Gradient Tool ลากเมาสลงบนภาพเพื�อสรางการไลเฉดสี

 Paint Bucket Tool คลิกเมาสแลวเทสีลงบนภาพ หรือ 

สวนที่เลือก

 3D Material Drop Tool คลิกเมาสแลวเทสีหรือพื้นผิวลงในวัตถุ 3 มิติ

Blur Tool

 Blur Tool ลากเมาสลงบนภาพเพื�อใหภาพเบลอ หรือลดความ 

คมชดับนภาพ

 Sharpen Tool ลากเมาสลงบนภาพ เพิืื�อเพิ่มความคมชัด

 Smudge Tool ลากเมาสบนภาพ เพื�อเกลี่ยสีในรูปใหกลมกลืนมากขึ้น

Dodge Tool

 Dodge Tool ลากเมาสลงบนภาพ เพื�อใหภาพสวางขึน้เฉพาะจดุ

 Burn Tool ลากเมาสลงบนภาพ เพื�อใหภาพมืดลงเฉพาะจุด

 Sponge Tool ลากเมาสบนภาพ เพื�อดูดสีบนภาพเพื�อใหสีดูจางลง หรือเพิ่มความ

สมจริงใหกับภาพ



C H A P T E R 01

23

Pen Tool

 Pen Tool ลากเสนพาธ รูปทรงอิสระตางๆ 

 Freeform Pen Tool สรางเสนพาธตามรูปทรง หรือขอบภาพ

 Curvature Pen Tool สรางวาดเสนตรงและเสนโคง ไดงายๆ และแมนยํา

 Add Anchor Point Tool เพ่ิมจดุแองเคอรหรือจดุเชื�อมตอ เพื�อดดั ปรบัแตงเสนพาธ

 Delete Anchor Point Tool ลบจุดแองเคอรหรือจุดเชื�อมตอ ออกจากเสนพาธ

 Convert Point Tool เปลีย่นเสนพาธทีส่รางใหเกดิเปนมมุ หรือสวนโคง โดยคลิกหรือ

ลากเมาสจุดแองเคอร 

Type Tool

 Horizontal Type Tool สรางขอความตามแนวนอน 

 Vertical Type Tool สรางขอความตามแนวตั้ง

 Vertical Type Mask Tool สรางขอความตามแนวตั้งแบบ Selection

 Horizontal Type Mask Tool สรางขอความตามแนวนอนแบบ Selection

Selection Tool

 Path Selection Tool เลือกเสนพาธที่ตองการ เพิื�อยายหรือ 

ปรับแตงตําแหนWง 

 Direct Selection Tool เลือกจดุแองเคอรบนเสนพาธ เพืิ�อยายหรือปรบัแตงตาํแหนWง

Rectangle Tool

 Rectangle Tool สรางเสนพาธ หรือรูปทรงสี่เหลี่ยม 

 Rounded Rectangle Tool สรางเสนพาธ หรือรูปทรงสี่เหลี่ยม 

ขอบโคงมน

 Ellipse Tool สรางเสนพาธ หรือรูปทรงวงกลม หรือวงรี

 Polygon Tool สรางเสนพาธ หรือรูปทรงหลายเหลี่ยม 

 Line Tool สรางเสนพาธ หรือรูปทรงที่เปนเสนตรง
 Custom Shape Tool สรางเสนพาธ หรือรูปทรงอิสระ ซึ่งเปนรูปทรงสําเร็จรูปที่ทาง

โปรแกรมจัดเตรียมเอาไวให
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Hand Tool

 Hand Tool เลื�อนดูสวนตางๆ บนรูปภาพ 

 Rotate View Tool หมุนภาพ หรือเอียงภาพในมุมที่ตองการ

 Zoom Tool ยอ-ขยายมุมของการแสดงภาพ

สรางไฟลงานใหม
ถาตองการสรางไฟลงานใหม เพื�อกําหนดคาตางๆ เกี่ยวกับไฟล เชน ขนาด ความละเอียด

ของภาพหรืออื�นๆ ใหทําดังนี้

1 คลิกเมนู File > New... (กด  + ) หรือในหนา Start คลิกปุม New...

2 แสดงขนาดที่กําหนดไวกอนหนานี้ สามารถคลิกเลือกใชงานไดทันที

3 อีกวิธีเลือกชิ้นงานสําเร็จทั้งแบบวางๆ หรือรูปแบบเทมเพลต จากหัวขอ Photo, Print, 

Art & Illustration, Web, Mobile, File & Video

4 กําหนดรายละเอียดชิ้นงาน ตั้งชื�อไฟลชิ้นงาน

5 กาํหนดขนาดความกวาง ความสูง หนWวยวดั, ใหแสดงภาพตาม     

แนวตั้งแนวนอน, กําหนด Artboards

6 กําหนดคาความละเอียดภาพ และเลือกโหมดสี

7 กาํหนดสีพืน้หลงัของภาพ (Advanced Options เลอืกกาํหนด

โปรไฟลสี และอัตราสวนของภาพ) 

8 เสร็จแลวคลิกปุม Create
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เปดไฟลงานขึ้นมา
หากตองการเปดภาพจากเครืื�องคอมพวิเตอร เพื�อนาํภาพมารีทชั หรือปรบัแตง ในหนาตาง

โปรแกรม Photoshop ใหทําดังนี้

1 คลิกเมนู File > Open... (กด  + ) 

2 คลิกเลือกโฟลเดอร 

3 ดับเบิลคลิกเลือกรูปภาพ 

      

4 จากนัน้จะแสดงไฟลภาพในหนาตาง

โปรแกรมทันที

5 อีกวิธีใหคลิกขวาที่ไฟลภาพ 

6 เลือกไปที่ Open with > Adobe 

Photoshop 2020

7 หากไฟลภาพเปนไฟล RAW ให

คลิกขวาท่ีไฟลภาพ เลือก Open 

with > Adobe Photoshop 2020

8 ปรบัแตงภาพ raw file ตามตองการ

      
     

กรณีดับเบิลคลิกไอคอน  (ไฟลงาน

นามสกุล .psd เปนไฟลภาพที่สรางจาก

โปรแกรม Adobe Photoshop จะแสดง

หนาตางโปรแกรมใหอัตโนมัติ

NOTE: 
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เปดภาพจากกลองดิจิทัล
เมื�อตองการดงึภาพจากกลองดจิทิลัเพื�อนาํมาแกไข ตกแตงในโปรแกรม ใหเสยีบสายเคเบลิ

เขากลองและพอรต USB ของคอมพิวเตอร แลวเปดกลองโดยเลื�อนไปที่ ON จากนั้นทําดังนี้

1 คลิกเมนู File > Import > 

WIA Support... 

2 คลกิปมุ Start เพื�อเริม่ตนการ

โหลดภาพ

3 จะแสดงชื�ออุปกรณที่เชื�อมตอ ใหคลิกปุม OK

4 คลกิปุม Select All ถาตองการเลอืกภาพทัง้หมด

5 คลิกปุม Get Picture เพื�อโหลดภาพที่เลือกมาเก็บไวบนเครืื�องคอมพิวเตอร
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ยอนกลับขั้นตอนการทํางาน (Undo)
การปรบัแตงแกไขภาพอาจมหีลายขัน้ตอน ซึง่หากเกดิความผดิพลาดขึน้ระหวางการทํางาน

ผูใชงานสามารถใชคําสั่ง ยกเลิกขั้นตอนการทํางาน (Undo), ยอนกลับ (Redo) และ ยกเลิกการ

ทํางานทุกอยาง (Revert) 

ยอนกลับดวยคําสั่ง

 ยกเลิกขั้นตอนการทํางาน คลิกเมนู Edit > Undo หรือกดปุม  +  บนคียบอรด 

แตถาตองการยกเลิกมากกวา 1 ขั้นตอน กดปุม  +  + 

 ยอนกลับไปขั้นตอนที่ยกเลิกดวยคําสั่ง Undo ใหคลิกเมนู Edit > Redo หรือกดปุม 

 +  + 

 ยกเลิกทุกคําสั่งหลังจากการบันทึกไฟล คลิกเมนู File > Revert หรือกดปุม  

ยอนกลับขั้นตอนดวย History

การยอนกลับไปหลายๆ ขั้นตอนก็ชวยใหเราสะดวก ไมตองมายอนทีละขั้นตอน ดวยการ

คลิกเลิือกขั้นตอนที่ตองการยอน ในพาเนล History ทําดังนี้

1 คลกิเมน ูWindows > History 

เพื�อใหแสดงพาเนล 

2 คลิกพาเนล History 

3 คลิกไปยังขั้นตอนที่ตองการ

ยอนกลับไป
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การบันทึกไฟลงาน
เมื�อสรางชิน้งานแลวตองการบนัทกึไฟลงาน เพื�อนาํกลับมาใชงาน หรือแกไขในอนาคต ให

เลือกไฟลนามสกุลที่ตองการแลวบันทึกไฟลดังนี้

1 คลิกเมนู File > Save As... (กด  +  + )

2 ใหคลกิเลอืกโฟลเดอร

สําหรับจัดเก็บไฟล

3 ตั้งชื�อไฟลภาพ

4 เลือกนามสกุลของไฟล

5 คลิกปุม Save

      
     

ในครั้งตอไปที่บันทึกไฟล ใหคลิกเมนู File > Save หรือกดปุม  +  เพื�อบันทึก

ไฟลขณะทํางาน จะไดไมเกิดปญหา หากไฟฟาดับหรือเครื�องแฮงก 

TIP: 

      
     

ชนิดของไฟลรูปภาพ

 ๏ PSD ไฟลทีส่รางจากโปรแกรม Adobe Photoshop โดยจะบนัทกึขอมลูแบบแยกเลเยอร 

สามารถปรับแตงแกไขขอมูลตางๆ ได

 ๏ TIFF ไฟลภาพที่จัดเก็บรายละเอียดของภาพครบถวน รองรับการพิมพคุณภาพสูง

 ๏ JPEG ไฟลภาพที่นิยมใชงานกันบนอินเทอรเน็ต และรูปภาพดิจิทัล 

 ๏ PNG ไฟลภาพที่มีขนาดเล็ก นิยมใชงานบนอินเทอรเน็ต และเว็บไซต

 ๏ GIF ไฟลภาพที่ใชสีไมมาก นิยมใชงานบนอินเทอรเน็ต และเว็บไซต

NOTE: 
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ตั้งคาโปรแกรม
เราสามารถปรบัแตงคาตางๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshop เชน การตัง้คาใหโปรแกรม

บันทึกอัตโนมัติ หรือการกําหนดขั้นตอนการยอนกลับในพาเนล History เปนตน

1 คลิกเมนู Edit > Preferences > 

General... (กด  + ) 

2 ตัง้คาใหโปรแกรมบันทกึไฟลอตัโนมตัิ 

ปกติจะกําหนดไวที่ทุก 10 นาที ให

คลิกที่หัวขอ File Handing 

3 คลิกเลือกกําหนดเวลาในการบันทึก

4 ถาตองการกาํหนดใหใชคาํส่ัง 

Redo และ Undo เพื�อยอน

กลับ และยกเลิกไดมากกวา 

20 ขั้นตอน ใหคลิกหัวขอ 

Performance  

5 ใหใสจํานวนตัวเลขขั้นตอน

ทีต่องการใหยอนกลบั เสร็จ

แลวคลิกปุม OK 
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Adobe Bridge 2020
โปรแกรม Adobe Bridge 2020 เปนโปรแกรมทีท่าํงานรวมกบัโปรแกรม Adobe โดยทําหนาที่ 

จัดการเกี่ยวกับรูปภาพ และเครื�องมือตางๆ เชน การคนหาภาพ การสรางแค็ตตาล็อก เปนตน

เมื�อติดตั้งโปรแกรม Adobe Bridge 2020 ลงบนเครืื�องคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว  

การเรียกใชงานใหทําดังนี้

1 คลิกปุม  > Adobe Bridge 2020

2 จากนั้นจะแสดงหนาจอ Adobe Bridge 2020 โดย

มีเครื�องมือดังภาพ

การเลือก Workspace สําหรับใชงาน

ผูใชงานสามารถเลือก Workspace สําหรับใชงานหนาตางโปรแกรมไดตามตองการดังนี้

เมนคูาํสัง่และแถบเครื�องมอื

พาเนล Favorites  

ใชเพื�อเขาถงึโฟลเดอร

ที่ใชงานเปนประจํา, 

Folders ใหเขาถึง

โฟลเดอรที่ตองการ

พาเนล Filter จดัเรยีง

และกรองไฟลภาพ, 

Collections สราง

คนหา และเปดใชงาน 

คอลเล็กชันเพื�อ 

จัดหมวดหมูภาพ 

ดวยตนเอง ภาพที่คลิกเลือก ปรบัขนาดการแสดงภาพ คลิกเลือกรูปแบบการแสดงภาพ

พาเนล Metadata  

สวนแสดงรายละเอียด

ขอมูลเกี่ยวกับไฟล เชน 

วันที่ถายภาพ, การตั้งคา

พาเนล Keywords ใส

คียเวิรดแนบไปกับภาพ  

พาเนล Preview 

แสดงภาพตัวอยาง

แสดงโฟลเดอรจัดเก็บภาพ หรือไฟล 
พาเนล Publish สาํหรบั 

อัพโหลดรูปภาพขายที่ 

Adobe Stock

 Essentials แสดงเฉพาะสวนที่สําคัญ

 Filmstrip แสดงภาพในลักษณะแนวนอน คลายภาพยนตร

 Metadata รายละเอียดตางๆ เชน ชนิดไฟล กลองที่ใชถายภาพ

 Keywords แสดงขอมูลตางๆ และคียเวิรดที่แนบมากับภาพ

 Preview แสดงภาพและภาพตัวอยางในแนวตั้ง

 Light Table ซอนพาเนลเนนการแสดงภาพ

 Folders แสดงโฟลเดอรและรูปภาพ
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เปดภาพจาก Adobe Bridge

ผูใชงานตองการคนหา หรือเปดภาพผานหนาตางโปรแกรม Adobe Bridge ใหทําดังนี้

1 คลิกเลือกพาเนล Folders 

2 คลิกที่โฟลเดอรที่ตองการ

3 จะแสดงภาพในโฟลเดอร

4 คลิกที่ภาพ เพื�อใหแสดง

ภาพตัวอยางในพาเนล

สราง FAVORITES ใหกับโฟลเดอร

ไฟลหรือโฟลเดอรที่เราใชงานบอยๆ สามารถสรางเปน FAVORITES เพิื�อใหเรียกใชงาน

ไดสะดวกขึ้น ใหทําดังนี้

1 คลิกแท็บ FAVORITES แลวคลิก

เลือกโฟลเดอร 

2 ลากไปวางในแท็บ FAVORITES

3 สามารถคลิกเลือกโฟลเดอรเพื�อเลือกภาพ

4 ยกเลกิการใชงาน ใหคลิกิขวาทีโ่ฟลเดอร แลว

เลือกคําสั่ง Remove from Favorites
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การหมุนภาพ
รูปภาพที่แสดงในโปรแกรม Adobe Bridge จะแสดงในลักษณะตามแนวนอน และแนว

ตัง้ตามลักษณะการถายภาพ หากตองการใหแสดงภาพในลักษณะท่ีตองการ สามารถปรับแตงการ

แสดงภาพดวยการหมุน หรือการเอียงภาพไดเชนกัน

1 คลิกเลือกภาพที่ตองการหมุน 

2 คลิกปุม  เพื�อหมุนภาพทวนเข็ม

นาฬกา หรือคลิกปุม  เพื�อหมุน

ภาพตามเข็มนาฬกา

3 จะไดภาพตามทิศทางที่ตองการ

ดูรายละเอียดไฟลภาพ

สวนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพ 

ขอมลูการปรับแตงภาพขณะถาย, การกาํหนดคา

รูรับแสง ISO ของภาพ, ขนาดภาพ ความกวาง

ยาวของภาพ, ตาํแหนWงของถายภาพ นอกจากนี ้

ยังสามารถใสขอมูลลิขสิทธ์ิลงบนภาพ ขอมูล

นายแบบ นางแบบไดอีกดวย
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จัดการภาพถาย
นอกจากโปรแกรม Adobe Bridge จะรองรับการเปดดูรูปภาพ ยังจัดการพื้นฐานเกี่ยวกับ

ภาพถาย เชน การยอขนาดรูปภาพ การเปลี่ยนชื�อไฟลภาพ หรือใสคียเวิรดใหกับภาพ เปนตน

การยอขนาดรูปภาพ

รูปภาพที่ถายมาหากมีขนาดใหญไป เราสามารถยอขนาดรูปภาพใหเล็กลงตามขนาดที่

ตองการนําไปใชงาน ทําดังนี้

1 คลิกเลือกรูปภาพที่ตองการ

2 คลิกเมนู Tools > Photoshops > Image Processor...

3 โปรแกรมจะแสดงจํานวนภาพที่ี่เลือก

4 เลือก Save in Same Location บนัทึกท่ีเดยีว 

กับไฟลตนฉบับ หรือ Select Folder... เพื�อ

เลือกโฟลเดอรเอง

5 คลกิหนา Save as JPEG เพื�อบันทึกเปนไฟล 

JPEG และกําหนดคุณภาพในชอง Quality

6 เลือก Resize to Fit เพื�อลดขนาดดวยการ

กําหนดคาความกวาง (W) และความสูง (H) 

7 คลิกปุม 

8 ไฟลรูปภาพตนฉบับรวมถึงไฟล RAW จะถูก

แปลงเปนไฟล JPEG ทันทีิ
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การเปลี่ยนชื@อไฟลภาพ 

รปูภาพทีถ่ายมานัน้จะถกูตัง้ชื�อตามกลองดจิติอลแตละยีห่อแตกตางกนัไป ซ่ึงอาจไมสื�อถงึ

ภาพถายนั้นๆ แตเราสามารถใชคําสั่งเพื�อแกไขชื�อภาพใหตรงกับสถานที่ หรืองานที่เราไปถายได 

1 คลิกเลือกภาพที่ตองการ 

2 คลิกเมนู Tools > Batch Rename... ( กด  +  +  ) 

3 หัวขอ Destination Folder ใหคลิกเลือกโฟลเดอรปลายทางหลังจากการแกไขชื�อไฟล 

 ๏ Rename in same folder แกไขชื�อแลวใหแสดงในโฟลเดอรเดยีวกบัภาพตนฉบบั

 ๏ Move to other folder แกไขชื�อแลวใหยายภาพไปยังโฟลเดอรที่กําหนด

 ๏ Copy to other folder แกไขชื�อแลวใหคัดลอกภาพไปยังโฟลเดอรที่กําหนด

4 คลิกปุม Browse... เลือกโฟลเดอรจัดเก็บภาพ 

 ๏

5 คลิกเลือกโฟลเดอร แลวคลิกปุม Select 

Folders

6 ชอง Text ใสชื�อใหมของภาพลงไป ปุม  

เพื�อลบและ  เพื�อเพิ่มรายการ

7 คลิกชอง Date Time แสดงวันบนไฟลภาพ

8 คลิกชอง Sequence Number เพื�อกําหนด

หมายเลขเริ่มตนของภาพ และจํานวนหลัก

9 แสดงตัวอยาง รูปแบบชื�อไฟลใหมที่กําหนด 

เสร็จแลวคลิกปุม Rename
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