
2. พิมพช่ื์อไฟลเ์พื่อตั้งช่ืองาน 

3. เลือกขนาดโดยอตัโนมติั 
(กรณีเลือก Custom ตอ้ง
ก าหนด Width,Height และ 
Resolution อีกคร้ัง) 

4. เลือกโหมดสี
ในการท างาน 

5. เลือกการแสดงพื้นหลงั 
    White ใหพ้ื้นมีสีขาว 
    Background Color ใหพ้ื้นเป็นสีเดียวกบั Background 
    Transparent ใหพ้ื้นโปร่งใส่ไม่มีเน้ือหาหรือสีปรากฏ 

ใบความรู้ที่ 3 
การจดัการไฟล์รูปภาพ 

 
3.1 การสร้างงานใหม่และก าหนดขนาด Working Area  
 ในกรณีท่ีเราตอ้งการสร้างรูปภาพข้ึนใหม่เอง เช่นการใชเ้คร่ืองมือวาดภาพแบบต่างๆในPhotoshop 7 
จะใหก้ าหนดขนาดของพื้นท่ีในการสร้างงาน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูใ้ช ้เราสามารถสร้างงานใหม่
และก าหนดขนาด Working Area ไดโ้ดย 

1. คลิกท่ีเมนู File > New จะปรากฏวนิโดว ์New ข้ึนมา ใหป้ฏิบติัตามขั้นต่อไปตามภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. หลงัจากก าหนดค่าต่างๆ ตามตอ้งการให้คลิกปุ่ม OK ถา้ตอ้งการยกเลิกใหค้ลิกท่ีปุ่ม Cancel 
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2. เลือก Directory ท่ีจดัเก็บ
ไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการ 

3. เลือกประเภทของไฟล์
รูปภาพท่ีตอ้งการ 

4. คลิกเลือกช่ือไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการ 

แสดงไฟลรู์ปภาพ
ท่ีเลือกไว ้

ช่ือไฟลรู์ปภาพ เปอร์เซ็นในการ Zoom 
ภาพ 

ยอ่ 
ขยาย 
ปิดไฟลรู์ปภาพ 

3.2 การเปิดไฟล์รูปภาพ (ทีม่ีอยู่แล้ว) 
 เม่ือเรามีรูปภาพ เช่น ภาพถ่าย ซ่ึงตอ้งการน ามาปรับแต่งเพิ่มเติม เราจะตอ้งท าการเปิดไฟลรู์ปภาพ
นั้นข้ึนมาก่อน จากนั้นค่อยก าหนดรูปแบบการปรับแต่งตามตอ้งการ การเปิดไฟลรู์ปภาพท าไดโ้ดย 

1. คลิกท่ีเมนู File > Open จะปรากฏวนิโดว ์Open จากนั้นใหป้ฏิบติัตามภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. เม่ือก าหนดตวัเลือกต่างๆ ตามตอ้งการเรียบร้อยแลว้ให้คลิกท่ีปุ่ม Open ถา้ตอ้งการยกเลิกใหค้ลิกท่ี   
    ปุ่ม Cancel 

3.3 ส่วนประกอบของ Window รูปภาพ 
 เม่ือท าการเปิดไฟลรู์ปภาพข้ึนมา ซ่ึงภาพท่ีเปิดข้ึนมาจะมีส่วนประกอบดงัน้ี 
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1. คลิกท่ีเคร่ืองมือ 
Zoom 

2. วางเมาส์ในต าแหน่งท่ี
ตอ้งการ Zoom สังเกตวา่
สัญลกัษณ์เมาส์จะเป็นรูป 

 
3.4 การใช้ไม้บรรทดั (Ruler) 
 ในการสร้างงานบน Photoshop CS บางคร้ังในการจดัวางระยะต่างๆ อาจไม่สะดวก ถา้เราใชไ้ม้
บรรทดัจะท าใหเ้ราสามารถจดัวางในระยะต าแหน่งท่ีเท่ียงตรงมากข้ึน 

1. คลิกท่ีเมนู View > Rulers 
2. จะปรากฏไมบ้รรทดัท่ีดา้นซ้ายของ Working Area 
3. เราสามารถก าหนดหน่วยของไมบ้รรทดัไดโ้ดย 

3.5 การปรับย่อขยายมุมมองของรูปภาพ 
 บางคร้ังการปรับแต่งรูปภาพตอ้งการความละเอียดมาก เช่น การปรับแต่งใบหนา้ ดวงตา ริมฝีปาก
ของคน ใน Photoshop 7 สามารถปรับมุมมองยอ่ / ขยายเพื่อใหเ้ห็นส่วนต่างๆ ของภาพไดช้นัเจนข้ึน โดยใช้
เคร่ืองมือ Zoom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  คลิกเมาส์ ภาพจะขยาย (ทุกคร้ังท่ีคลิกเมาส์ภาพก็จะขยายเพิ่มไปเร่ือยๆ) 
4.  กรณีตอ้งการยอ่ ใหก้ดปุ่ม Alt ท่ี Keyboard คา้งไวแ้ลว้คลิกเมาส์ ภาพจะยอ่ลง 
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:: หมายเหตุ ::  
 อยา่ลืมวา่การใชเ้คร่ืองมือ Zoom น้ีเป็นการยอ่/ขยายมุมมองรูปภาพเท่านั้น ไม่มีผลในการปรับให้รูป
มีขนาดเล็กหรือใหญ่ข้ึน เป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยให้เรามองภาพไดล้ะเอียดข้ึนเหมือนกบัการท่ีเราน าแวน่ขยาย
มาส่องนัน่เอง 
 
3.6 การปรับขนาดของรูปภาพ 
 รูปภาพท่ีเราน ามาใชง้านใน Photoshop CS น้ีอาจจะมีขนาดท่ียงัไม่ตรงกบัความตอ้งการของเรา เรา
สามารถปรับขนาดโดยเพิ่มหรือลดขนาดของรูปภาพได ้ในการปรับขนาดเหมาะส าหรับการปรับภาพใหญ่
ไปเป็นภาพเล็กมากกวา่การปรับภาพเล็กใหเ้ป็นภาพใหญ่ เพราะถา้ปรับขนาดใหใ้หญ่ข้ึนภาพก็จะหยาบ
กวา่เดิมซ่ึงการปรับขนาดน้ีใน PhotoshopCS สามารถท าได ้2 ลกัษณะคือ 

 ปรับขนาดของภาพท่ีจะ Print โดยท่ีความคมชดัของภาพยงัเท่าเดิม แต่ความละเอียดจะ
เปล่ียนไป คือ ถา้ขนาดภาพเพิ่มข้ึนความละเอียดจะลดลง แต่ถา้ขนาดลดลงความละเอียดจะมาก
ข้ึน 

 ปรับจ านวนจุด (Pixel) จริงในภาพ เม่ือเราเพิ่มหรือลดขนาดของรูปภาพก็จะเป็นการเพิ่มหรือลด
จ านวนจุดของภาพดว้ย 

การปรับขนาดของรูปภาพสามารถท าได้ดังนี้ 
1. เปิดไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการปรับขนาด (ภาพตวัอยา่งน้ีมีขนาด Width = 400, Height = 289 Pixels) 
2. คลิกท่ีเมนูค าสั่ง Image > Image Size 
3. ปรับขนาดภาพใหส้มดุลอตัโนมติั โดยคลิกใหมี้เคร่ืองหมายถูกในช่อง Constrain Properties (ถา้

ไม่ตอ้งการก็คลิกใหไ้ม่มีเคร่ืองหมายถูก) เพื่อใหมี้การปรับขนาดภาพโดยคงสัดส่วนเดิมไว ้เช่น 
เม่ือปรับดา้นกวา้ง ดา้นยาวก็จะปรับใหส้มดุลอตัโนมติั 

4. กรณีตอ้งการปรับขนาดโดยเพิ่มลดจุดจริงของภาพ ใหค้ลิกท่ี Resample Image ใหมี้เคร่ืองหมาย
ถูก 

5. จากนั้นคลิกเลือกวธีิการผสมสีของจุดภาพไดแ้ก่ Nearest Neingbor (ผลท่ีไดจ้ะหยาบเห็นจุด
ขอบชดัเจน) , Bilinear (ผลท่ีไดจ้ะดีปานกลาง) และ Bicubic (ผลท่ีไดจ้ะดีกวา่ แต่ตอ้งใช้
เวลานาน) 

6. ปรับความกวา้งความยาวตามตอ้งการ 
 Pixel Dimension ก าหนดจ านวนของจุดภาพวา่กวา้งก่ีจุด ยาวก่ีจุด 
 Document Size ก าหนดขนาดของภาพท่ีตอ้งการพิมพอ์อกเคร่ืองพิมพ ์(Printer) 
 Resolution ก าหนดความละเอียดของภาพ 
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7. คลิกท่ีปุ่ม OK 

5. เลือกการผสมสีของ
จุดภาพ 

3. ปรับขนาดภาพ
ใหส้มดุลอตัโนมติั 

3. ปรับขนาดภาพ
โดยเพิ่มหรือลด
จุดจริงของภาพ 

6. ปรับความกวา้งความยาว 

3. ก าหนดขนาดไหม่ Width 
และ Height ตามตอ้งการ 

5. คลิกเมาส์เลือกทิศทางการขยายพื้นท่ีจากจุด
ใดๆ โดยใชช่้องสีขาวเป็นหลกั 

4. คลิกเม่ือตอ้งการใหก้ารก าหนดขนาดเพิ่มข้ึน
โดยสัมพนัธ์ตาม Width และ Height ท่ีก าหนดไว ้

6. คลิกท่ีปุ่ม OK 

7. คลิกท่ีปุ่ม OK เม่ือก าหนดค่าต่างๆ ตามตอ้งการเรียบร้อยแลว้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
               ภาพผลลพัธ์ท่ีไดเ้ม่ือปรับขนาดเป็น Width = 200 และ Height = 145 Pixels 
 

3.7 การเพิม่พืน้ที่ของรูปภาพ 
 ในกรณีท่ีเราตอ้งการปรับแต่งภาพ เช่น เพิ่มขอ้ความ หรือรูปภาพอ่ืนๆ เขา้ไปในภาพเดิม ซ่ึงพื้นท่ี
ของภาพมีไม่พอ เราสามารถเพิ่มขนาดพื้นท่ีของรูปภาพไดโ้ดย 

1. เปิดไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการ 
2. คลิกท่ีเมนูค าสั่ง Image > Canvas Size 
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2. คลิกเลือกท่ี
จดัเก็บไฟลว์า่เราจะ
บนัทึกไวท่ี้ไหน 

3. คลิกพิมพช่ื์อไฟลท่ี์ตอ้งการ 

4. คลิกเลือกชนิดของไฟลท่ี์ตอ้งการ 

3.8 การบันทกึงานทีส่ร้าง  
 เม่ือเราปรับแต่งรูปภาพจนพบใจแลว้ เราสามารถจดัเก็บงานของเราไวเ้พื่ออาจจะน ามาใชใ้นการ
แกไ้ขคร้ังต่อไปได ้โดยการบนัทึกไฟลล์งส่ือเก็บขอ้มูล เช่น Floppy Disk , Hard Disk ,CD เป็นตน้ 

1. คลิกท่ีเมนูค าสั่ง File > Save As 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   เม่ือก าหนดขอ้มูลต่างๆ เรียบร้อยแลว้ คลิกท่ีปุ่ม Save เพื่อท าการบนัทึก 
6.   จากนั้นโปรแกรมจะใหก้ าหนด Option ตามชนิดของไฟลท่ี์เลือก ในกรณีน้ีเลือกชนิด JPG 

 
3.9 การย้อนการท างาน 
 เม่ือเราเลือกค าสั่ง หรือใชเ้คร่ืองมือใดๆ แลว้ไม่ตอ้งการผลงานท่ีเกิดข้ึน เราสามารถยอ้นการท างาน
กลบัได ้เพื่อยกเลิกการท างานนั้น หรือยอ้นกลบัมาท างานเดิมท่ียกเลิกไปแลว้ก็ได ้

1. การยอ้นกลบัเพื่อยกเลือกการท างานขณะนั้น คลิกท่ีเมนูค าสั่ง Edit > Step Backward 
2. การยอ้นกลบัมาท างานท่ียกเลิกไปแลว้ คลิกท่ีเมนูค าสั่ง Edit > Step Forward 
3. ถา้ตอ้งการยอ้นกลบัไปเร่ือยๆ ก็ใหค้ลิกท่ีเมนูค าสั่งท่ีตอ้งการไปเร่ือยๆ 

 

 
 


