
ใบความรู้ที่ 2 
Photoshop CS6 

 
 ในปัจจุบนัการสร้างภาพกราฟฟิกส์นบัไดว้า่เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัมาก เพราะภาพกราฟฟิกส์จะถูก
ใชใ้นหลายๆงานดว้ยกนั เช่น งานออกแบบส่ิงพิมพ ์วารสาร นิตยสาร โบรชวัร์ แผน่พบั งานโฆษณาบนส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ งานออกแบบเวบ็ไซต ์ตลอดจนการตกแต่งรูปภาพของผูใ้ชท้ ัว่ไป 
 Photoshop เป็นโปรแกรมหน่ึงท่ีนิยมใชใ้นการตกแต่งภาพกราฟฟิกส์ใหส้วยงาม เช่น การตดัส่วนท่ี
ไม่ตอ้งการออก การเปล่ียนภาพขาวด าเป็นภาพสี การปรับสีท่ีเพี้ยน ปรับแสงเงา การใส่ Effect พิเศษต่างๆ 
เป็นตน้ ในบทน้ีเรามาเร่ิมตน้ท าความรู้จกักบัโปรแกรม Photoshop 1 กนัก่อน 
2.1 Photoshop ใช้ท าอะไรได้บ้าง 

 ตกแต่ง แกไ้ข ตดัต่อภาพถ่าย   
 งานออกแบบกราฟิกส่ือส่ิงพิมพ ์
 งานออกแบบกราฟิกบนเวบ็ฯ 
หนา้ตาโฉมใหม่ของ Photoshop CS6 ท่ีเห็นชดัๆคือ สีของโปรแกรมท่ีดูเขม้ข้ึนและมีการ

ปรับเปล่ียนจดัหมวดหมู่เคร่ืองมือเพื่อใหใ้ชง้านไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
 

NOTE    เปล่ียนสีให ้Photoshop   
  หาไม่ชอบสีเขม้ๆ ของหนา้ตาโปรแกรม ก็ปรับเปล่ียนไดง่้ายๆ ดว้ยการกด

ปุ่ม  Ctrl+F1 เพื่อเพิ่มสีใหเ้ขม้ หรือกดปุ่ม Ctrl+F2  เพื่อลดสีใหอ่้อน ซ่ึงจะมีอยู ่4 เฉดสีใหเ้ลือก 
 

 
2.2 การเปิดไฟล์ภาพ  

1. ดบัเบิลคลิกพื้นท่ีท างานวา่งๆ (Workspace) เพื่อเรียกหนา้ต่าง Open 
2. คลิกท่ีรูปภาพท่ีเราตอ้งการ แลว้คลิกปุ่ม Open 
3. รูปภาพท่ีเลือกจะเปิดข้ึนมาใชง้านบนกระดานวาดภาพ 

 
2.3 การควบคุมมุมมองด้วยการซุมและแพน (Zoom/Pan) 

1. มุมมองภาพปกติท่ีแคบหรือเล็กไป 
2. กดปุ่ม Ctrl + + เพื่อขยายมุมมองภาพ 
3. กดปุ่ม Spaceber คา้งไว ้เคอร์เซอร์จะเปล่ียนเป็นรูปมือ 
4. แดรกเมาส์เล่ือนมุมมองภาพไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ 



ม.5 Photoshop CS หนา้ท่ี  
ช่ือ................................................................ชั้น..............เลขท่ี...... 

2 

 
2.4 ส่วนประกอบของโปรแกรมของ Photoshop  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Title Bar แถบช่ือเร่ือง 
 เป็นแถบท่ีใชแ้สดงช่ือไฟลข์อ้มูลท่ีเราก าลงัสร้างงานอยู ่ และท่ีมุมขวามือจะมีปุ่มเคร่ืองมือท่ีใชง้าน
การยอ่ขยายวนิโดว ์
 
 
 
    ปิดวนิโดว ์
    ขยายวนิโดว ์
    ยอ่วนิโดว ์
 

1.Title 
Bar 

2.Menu Bar 3.Option Bar 

5.Tools  Bar 

4.Palette 

7.Working Area 

6.Status Bar 
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2. Menu Bar แถบเมนู 
 ประกอบดว้ยค าสั่งต่างๆ เพื่อใชใ้นการจดัการไฟล ์และการปรับแต่งค่าต่างๆ ของชุดค าสั่ง 
 
 

 File  เมนูค าสั่งในการจดัการไฟล ์
 Edit  เมนูค าสั่งในการปรับแต่ง เช่น การตดั คดัลอก 
 Image เมนูค าสั่งในการปรับและตกแต่งรูปภาพ 
 Layer เมนูค าสั่งในการจดัการ Layer 
 Select เมนูค าสั่งในการปรับรูปแบบขอบเขตของการเลือก 
 Filter เมนูค าสั่งในการปรับเปล่ียนภาพอตัโนมติั 
 View เมนูค าสั่งในการก าหนดมุมมอง 
 Window เมนูค าสั่งในการจดัการพาเลตและแถบเคร่ืองมือต่างๆ 
 Help เมนูค าสั่งในการใชง้านโปรแกรม Photoshop CS 

 
 
3. Options Bar แถบตัวเลอืก 
 การซ่อน/แสดง Option bar ท าไดโ้ดยคลิกท่ีเมนู Windows>Options แถบตวัเลือกน้ีจะใชใ้นการ
ปรับแต่งการท างานของเคร่ืองมือต่างๆ ซ่ึง Option Bar จะเปล่ียนแปลงไปตามเคร่ืองมือท่ีเราเลือกในขณะนั้น 
เช่น 
 Option Bar เม่ือเลือกเคร่ืองมือ Selection Marqaee 
 
 
 
 
 Option Bar เม่ือเลือกเคร่ืองมือ Magnetic Lasso 
 
 
 
 



ม.5 Photoshop CS หนา้ท่ี  
ช่ือ................................................................ชั้น..............เลขท่ี...... 

4 

 
4. Tools Bar แถบเคร่ืองมือ 
 การซ่อน/แสดง Tools Bar ท าไดโ้ดยคลิกท่ีเมนู Windows > Tools แถบเคร่ืองมือน้ีจะประกอบดว้ย
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชใ้นการปรับแต่งรูปภาพ ไดแ้ก่ 
 
  เคร่ืองมือการเลือก (Selection) 
   Marquee     Move 
   Lasso      Magic Wand 
   Crop      Slice 

เคร่ืองมือการแกไ้ข (Edit)  
 Healing Brush     Brush 

   Clone Stamp     History Brush 
   Eraser      Gradient 
   Blur      Dodge 
  เคร่ืองมือการสร้าง (Crate) 
   Path Selection     Horizontal Type 
   Pen      Rectangle 
  เคร่ืองมือมุมมอง (View) 
   Note      Eyedropper 
   Hand      Zoom 
  เคร่ืองมือการเลือกสี  
   Foreground     สลบัสี FG/BG 
   ปรับสี FG/BG     Background 
  เคร่ืองมือแกไ้ขรูปภาพ 
   โหมด Standard     โหมด Quick Mask 
  การแสดงหนา้จอ 
   โหมด Standard     โหมด Full Screen 
         Full Screen มี Menu Bar 
   ใช ้Image Ready แกไ้ขภาพปัจจุบนั 
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5. Palette พาเลต 
 การซ่อน/แสดงพาเลตต่างๆ ท าไดโ้ดยคลิกท่ีเมนู Windows จากนั้นเลือกช่ือของพาเลตท่ีตอ้งการ
ซ่อน/แสดง พาเลตจะประกอบดว้ยวนิโดวย์อ่ยๆ ท่ีใชเ้ลือกรายละเอียดต่างๆ ในการปรับแต่งรูปภาพ เช่น 
   
  พาเลต Navigator 

- ปรับต าแหน่งมุมมองโดยคลิกเมาส์
คา้งท่ีปุ่ม Zoom Slider 

 
 
 

พาเลต Color 
 - ปรับแต่งค่าสีทั้ง Foreground และ 
Background โดยเลือกแถบ Slide หรือคลิกสีจาก 
Sample Color 
 
 
 
 
  พาเลต History 

- เก็บรวบรวมรายละเอียดการท างาน
ทั้งหมด เพื่อใชใ้นการยอ้นการ
ท างานกลบัไป 

 

 
พาเลต Info 

- แสดงขอ้มูล เช่น ค่าสีแบบ RGB 
และ CMYK ในรูปแบบตวัเลข 
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พาเลต Layers 

- ควบคุมการใชง้าน Layers เพื่อปรับแต่ง
ภาพในรูปแบบอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

พาเลต Swatches 
- คลา้ยจานสีจดัเก็บสีต่างๆ เพื่อใหส้ะดวก

ในการเลือกสีท่ีตอ้งการ 
 
 
 
 
 

พาเลต Actions 
- บนัทึกขั้นตอนการท างานแบบอตัโนมติั 

 
 
 
 
พาเลต Channels 

- แสดงการแยกสีภาพตามโหมดท่ีเลือกใช ้
เช่น โหมด RGB พาเลตก็จะแสดงแยกสี
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ทั้งหมด 3 Channels อีก 1 Channel จะแสดงสีท่ีรวมกนั 
 
 

พาเลต Styles 
- รวบรวมลกัษณะต่างๆ ของการปรับแต่ง

สไตลอ์ตัโนมติั 
 
 
 
 

พาเลต Paths 
- แสดง Paths ท่ีใชใ้นการท างานอ านวยความสะดวกเม่ือตอ้งการใช ้Paths เดิม 

 
 
 
 
 

พาเลต Character 
- ใชก้ าหนดขนาด ความกวา้งความสูง 

และลกัษณะต่างๆ ของตวัอกัษร 
 
 
 
 
 
 
 

พาเลต Paragraph 
- ใชก้ าหนดต าแหน่งการจดัวางขอ้ความ 

เช่น ชิดซา้ย ก่ึงกลาง ชิดขวา 
 



ม.5 Photoshop CS หนา้ท่ี  
ช่ือ................................................................ชั้น..............เลขท่ี...... 

8 

 
6. Status Bar แถบสถานะ 
 แสดงเปอร์เซ็นตใ์นการ Zoom รูปภาพ แสดงขนาดของไฟลรู์ปภาพ และแสดงขอ้ความแนะน าการ
ใชง้านของเคร่ืองมือท่ีก าลงัใชง้านในขณะนั้น การซ่อน/แสดง Status Bar ท าไดโ้ดยคลิกท่ีเมนู Windows > 
Status  

 
 
เปอร์เซ็นตใ์นการ Zoom รูปภาพ        คลิกเลือกขอ้มูลท่ีจะใหแ้สดงบนแถบสถานนะ 
 
7. Working Area พืน้ทีส่ร้างงาน 
 เป็นส่วนท่ีใชใ้นการสร้างงานกราฟฟิกส์ โดยเปิดไฟล์รูปภาพข้ึนมาแกไ้ขบน Working Area หรือ
วาดรูปใหม่ลงไปบน Working Area  
         ปิดวนิโดว ์
         ขยายวนิโดว ์
         ยอ่วนิโดว ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดของไฟลรู์ปภาพ 


