
ใบความรู้ที่ 4 
การเลอืกส่วนของรูปภาพเพือ่การปรับแต่ง 

 

การเลอืกพืน้ทีใ่นการท างาน (Selection) 
 ในการปรับแต่งรูปภาพ การเลือกพื้นท่ีของภาพจดัวา่เป็นส่ิงจ าเป็นหลกั เพราะบางคร้ังเราอาจ
ตอ้งการปรับแต่งเพียงบางส่วนของรูปภาพ ถา้เราเลือกไดเ้ฉพาะพื้นท่ีท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมวงกลม ก็จะท าให้
การปรับแต่งภาพของเรายุง่ยากมากข้ึน ซ่ึงใน Photoshop 7 ไดมี้เคร่ืองมือท่ีช่วยในการเลือกพื้นท่ีของ
ภาพท่ีตอ้งการปรับแต่งไวห้ลายรูปแบบดว้ยกนั 
 

4.1 การเลอืกโดยใช้เคร่ืองมือ Marquee 

 เป็นการเลือกพื้นท่ีของภาพเป็นรูปทรงเรขาคณิต ไดแ้ก่ Rectangular Marquee , Elliptical Marquee , 
Single Row Marquee และ Single Column Marquee ซ่ึงมีวธีิการใชง้านดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการใช้งานเคร่ืองมือ Marquee 

1. เปิดไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการ 
2. คลิกขวาเลือกเคร่ืองมือ Marquee สัญลกัษณ์เมาส์จะเป็นรูปเคร่ืองหมาย + 
3. ใหเ้ล่ือนเมาส์ไปวางยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการเลือก คลิกเมาส์คา้งแลว้ลากคลุมส่วนของรูปภาพท่ี

ตอ้งการเลือก จากนั้นปล่อยเมาส์ 
4. จะไดเ้ส้นประคลุมส่วนท่ีตอ้งการเลือก ซ่ึงจะเป็นรูปทรงตามท่ีเลือกเคร่ืองมือนั้นไว ้
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4.2 การเคลือ่นย้ายต าแหน่งของส่วนทีเ่ลอืกไว้ 

ในบางคร้ังเม่ือท าการเลือกส่วนของรูปภาพ แต่ปรากฏวา่ส่วนท่ีเลือกยงัไม่ตรงกบัต าแหน่งท่ีตอ้งการ 
จึงตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยต าแหน่งท่ีเลือกไวไ้ปยงัต าแหน่งใหม่ โดยไม่เปล่ียนแปลงขนาดและรูปทรงของเส้น
ดงัน้ี 

1. เปิดไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการ 
2. หลงัจากท่ีเลือกส่วนของรูปภาพแลว้ (มีเส้นประแสดงต าแหน่งท่ีเลือกไว)้ และตอ้งใหเ้คร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการเลือกนั้นจะตอ้ง Active อยูด่ว้ย 
3. เล่ือนเมาส์ไปวางภายในส่วนท่ีเลือกไว ้ใหส้ัญลกัษณ์เมาส์เป็นรูป  ลูกศร 
4. คลิกเมาส์คา้งแลว้ลากเมาส์เพื่อยา้ยส่วนท่ีเลือกไวไ้ปวางในต าแหน่งใหม่ท่ีตอ้งการ จากนั้น

ปล่อยเมาส์ 
 

4.3 การปรับขนาดของส่วนทีเ่ลอืกไว้ 

บางคร้ังส่วนของรูปภาพท่ีตอ้งการยงัไม่ขนาดไม่ตรงท่ีตอ้งการ เราสามารถปรับขนาดหรือหมุนส่วน
ท่ีเราเลือกไว ้เพื่อใหค้รอบคลุมในส่วนท่ีเราตอ้งการดงัน้ี 

1. เปิดไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการ 
2. เม่ือเลือกส่วนของรูปท่ีตอ้งการแลว้ (มีเส้นประแสดงต าแหน่งท่ีเลือกไว)้ 
3. ใหค้ลิกท่ีเมนูค าสั่ง Select > Transform Selection จะปรากฏกรอบส่ีเหล่ียม (ซ่ึงมีจุด 8 จุด) ลอ้ม

รอยเส้นประอีกที 
4. ในการปรับขนาดใหท้ าการเล่ือนเมาส์ไปวางท่ีต าแหน่งจุดใดจุดหน่ึงของกรอบส่ีเหล่ียม

สัญลกัษณ์เมาส์จะเป็นรูปลูกศร 2 ทิศ 
5. ใหค้ลิกเมาส์คา้งไวแ้ลว้ลากเขา้หรือออกเพื่อท าการปรับขนาดส่วนท่ีเลือกไวต้ามตอ้งการ 
6. กรณีตอ้งการหมุนส่วนท่ีเลือกนั้น ใหเ้ล่ือนเมาส์ไปวางภายนอกกรอบ สังเกตใหส้ัญลกัษณ์เมาส์

เป็นรูป   
7. จากนั้นคลิกเมาส์คา้งลากเมาส์เพื่อหมุนส่วนท่ีเลือกไวต้ามตอ้งการ แลว้ปล่อยเมาส์ 
 

4.4 การก าหนดลกัษณะของขอบรูปภาพในส่วนที่ถูกเลอืกไว้ 

เม่ือท าการเลือกส่วนของรูปภาพแลว้ สามารถก าหนดลกัษณะการฟุ้งกระจายของขอบรูปภาพใน
ส่วนท่ีเราเลือกไวเ้พื่อใหข้อบภาพดู Soft ช่วยเสริมรูปภาพใหแ้ปลกตาข้ึน 

1. เปิดไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการ 
2. เม่ือเลือกส่วนของรูปท่ีตอ้งการแลว้ (มีเส้นประแสดงต าแหน่งท่ีเลือกไว)้ 
3. คลิกท่ีเมนูค าสัง่ Select > Feather 
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5. เม่ือก าหนดเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่ม OK ถา้ตอ้งการยกเลือกใหค้ลิกท่ีปุ่ม Cancel 
 

4.5 การเลอืกโดยใช้เคร่ืองมือ Lasso 

การเลือกส่วนของรูปภาพเพื่อปรับแต่งนั้น รูปภาพส่วนใหญ่อาจจะไม่มีรูปทรงท่ีแน่นอนเฉพาะ
ส่ีเหล่ียมหรือวงกลม ซ่ึงใน Photoshop มีเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการเลือกแบบอิสระ ประกอบดว้ย Lasso ,  
Polygonal Lasso และ Magnetic Lasso 

 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือ Lasso   

 เล่ือนเมาส์ไปวางยงัส่วนท่ีตอ้งการเลือก คลิกเมาส์คา้งลากไปตามส่วนของรูปภาพท่ี
ตอ้งการ ปล่อยเมาส์เม่ือส้ินสุดการเลือก จะปรากฏเส้นประตามแนวท่ีคลิกเมาส์ลากไป 

เคร่ืองมือ Polygonal Lasso  

 เล่ือนเมาส์ไปยงัส่วนท่ีตอ้งการเลือก คลิกเมาส์ (ไม่ตอ้งกดคา้ง) เพื่อก าหนดจุดเร่ิมตน้ 
จากนั้นเล่ือนเมาส์ไปยงัต าแหน่งถดัไป คลิกเมาส์เพื่อก าหนดจุดต่อเน่ือง 

 ท าซ ้ าไปจนส้ินสุดต าแหน่งสุดทา้ยท่ีตอ้งการเลือก จะปรากฏเส้นประตามแนวท่ีเลือกไว ้ 

4. ป้อนค่าท่ีตอ้งการลงในช่อง Feather Radius 
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เคร่ืองมือ Magnetic Lasso    

 เล่ือนเมาส์ไปยงัส่วนท่ีตอ้งการเลือก คลิกเมาส์ท่ีจุดเร่ิมตน้ของการเลือก 
 จากนั้นเคล่ือนเมาส์ไปตามเส้นขอบของส่วนท่ีตอ้งการเลือก 

(ไม่ตอ้งคลิกหรือเมาส์คา้ง ยกเวน้กรณีท่ีตอ้งการความละเอียดในการเลือก สามารถ
คลิกเมาส์ยงัจุดถดัไป ตามจุดท่ีตอ้งการเป็นช่วงๆใด) 

 ดบัเบิลคลิกท่ีจุดสุดทา้ย หรือคลิกคร้ังเดียว เม่ือเคล่ือนเมาส์วนมาท่ีจุดเร่ิมตน้อีก
คร้ัง 

 โปรแกรมจะสร้างเส้นประตามแนวขอบท่ีถูกเลือกโดยอตัโนมติั 
 

4.6 การเลอืกตามค่าสีของภาพที่ถูกเลอืก 

เราสามารถเลือกส่วนของรูปภาพโดยใชต้ าแหน่งท่ีเราคลิกเมาส์ลงไป เช่น สีเขียนของน ้าทะเล 
หรือพื้นท่ีสีขาว เม่ือคลิกเมาส์ลงไป โปรแกรมจะท าการเลือกเฉพาะส่วนท่ีค่าสีเขียวหรือขาวเหมือนกนักบัเรา
คลิกเลือกไวเ้ท่านั้น ซ่ึงการเลือกในลกัษณะน้ีท าไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือ Magic Wand ดงัน้ี 

เคร่ืองมือ Magic Wand  

 เล่ือนเมาส์ไปคลิกท่ีเราตอ้งการเลือก ในท่ีน้ีคลิกสีขาวของพื้นภาพเป็น 
 โปรแกรมจะแสดงเส้นประตามแนวท่ีมีค่าสีตรงกบัท่ีเราเลือกไว ้
 

4.7 การสลบัส่วนที่เลอืกไว้กบัส่วนทีไ่ม่ได้เลอืก 

1. เปิดไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการ 
2. ท าการเลือกส่วนของภาพดว้ยเคร่ืองมือการเลือกแบบใดก็ได ้
3. คลิกท่ีเมนูค าสั่ง Select > Inverse 
4. เม่ือท าการสลบัก็จะกลายเป็นเลือกวตัถุในภาพแทน 
 

4.8 การยกเลอืกส่วนที่เลอืกไว้ 

1. หลงัจากท่ีท าการเลือกส่วนของภาพไวแ้ลว้ แต่ไม่ตอ้งการใช ้
2. ใหค้ลิกท่ีเมนูค าสั่ง Select > Deselect 
3. กรณีตอ้งการเรียกส่วนท่ีเลือกไวค้ร้ังหลงัสุดกลบัมา ใหค้ลิกท่ีเมนูค าสั่ง Select > 

Reselect 
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4.9 การลดหรือขยายส่วนที่เลอืกไว้ 

1. เปิดไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการ 
2. เม่ือเลือกส่วนของรูปท่ีตอ้งการแลว้ (มีเส้นประแสดงต าแหน่งท่ีเลือกไว)้ 
3. กรณีท่ีตอ้งการขยายส่วนท่ีเลือกไวโ้ดยยงัคงรูปทรงเดิมอยู ่ ใหค้ลิกท่ีเมนูค าสั่ง Select > 

Modify > Expand หรือ ถา้ตอ้งการลดส่วนท่ีเลือกไว ้ใหค้ลิกท่ีเมนูค าสั่ง Select > Modify > 
Contract  

4. ป้อนจ านวน Pixel ท่ีตอ้งการใหข้ยายหรือลด 
 

4.10 การเคลือ่นย้ายรูปภาพ  Move Tool   

การยา้ยต าแหน่งบางส่วนของรูปภาพ สามารถท าใหเ้ราดดัแปลงรูปภาพเพื่อให้ไดภ้าพท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างจากเดิมได ้การเคล่ือนยา้ยใน Photoshop สามารถใชเ้คร่ืองมือ Move ในการจบัภาพหรือบาง
วตัถุในภาพใหเ้คล่ือนยา้ยไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ หรือสามารถท าการตดั คดัลอกภาพเพิ่มได ้ การใช้
เคร่ืองมือ Move มีดงัน้ี 

1. เปิดไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการ 
2. เลือกส่วนของภาพ ดว้ยเคร่ืองมือการเลือกแบบใดก็ได ้ 
3. คลิกท่ีเคร่ืองมือ Move จากนั้นท าการยา้ยต าแหน่งภาพท่ีเลือกโดย 

a. เล่ือนเมาส์ไปยงัส่วนท่ีเลือกไวใ้หไ้ดส้ัญลกัษณ์เมาส์เป็นรูป ลูกศรกบักรรไกร 
b. คลิกเมาส์คา้งแลว้ลากส่วนของภาพไปยงัต าแหน่งใหม่ จากนั้นปล่อยเมาส์ 

 
 

4.11 การย่อ / ขยายรูปภาพจากส่วนทีเ่ลอืกไว้  

การปรับแต่งโดยยอ่ / ขยายรูปภาพก็เป็นอีกวธีิหน่ึงในการปรับแต่งภาพใหไ้ดล้กัษณะท่ีแตกต่าง
เพิ่มเติมออกไป เราสามารถใหเ้คร่ืองมือ Free Transform ในการปรับขนาดของรูปภาพหรือบางส่วนของ
รูปภาพท่ีเราเลือกไว ้ 

1. เปิดไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการ 
2. เลือกส่วนของรูปภาพ ดว้ยเคร่ืองมือการเลือกตามตอ้งการ  
3. คลิกท่ีเมนูค าสั่ง Edit > Free Transform จะปรากฏส่ีเหล่ียมเล็กๆ ทั้งหมด 8 จุดทบัส่วนท่ีเลือก

ไว ้
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4. เล่ือนเมาส์ไปยงัส่ีเหล่ียมเล็กๆ ท่ีจุดท่ี
ตอ้งการยอ่หรือขยาย สังเกตวา่สัญลกัษณ์
เมาส์จะเป็นรูปลูกศร 2 ทิศ 

 

5. จากนั้นคลิกเมาส์คา้งลากเมาส์เขา้หรือ
ออกเพื่อยอ่/ขยายแลว้ปล่อยเมาส์เม่ือได้
ขนาดตามตอ้งการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.    เม่ือไดข้นาดท่ีตอ้งการ ใหก้ดปุ่ม Enter ท่ี Keyboard 
 
 
************************************************************************************* 
 
 

 


