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 โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมส ำหรับสร้ำงภำพ และตกแต่งภำพ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท 
Adobe ซ่ึงบริษัท Adobe มีผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์เกี่ยวกับด้ำนกรำฟิกมำกมำยเช่น Adobe illustrator ส ำหรับ
ท ำภำพเวกเตอร์ Adobe Premiere ส ำหรับตัดต่อภำพยนตร ์ฯลฯ โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรม
ตกแต่งภำพทีไ่ด้รับควำมนิยมมำก เนื่องจำกเป็นโปรแกรมท่ีใช้ง่ำยและรองรับ Application (Plug In) เสริมได้
มำกมำย 
 
 พื้นที่การท างาน (Work Area) 
 Work Area หรือพื้นที่กำรท ำงำนของโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบด้วยเครื่องมอืส ำหรับกำร
ตกแต่งไฟล์ภำพต่ำง ๆ ดังนี้  

1. Menu bar คือส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่ำงๆ ของโปรแกรม 
2. Toolbox คือส่วนของอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรสร้ำงชิ้นงำนหรือตกแต่งภำพ 
3. Tool options bar คือส่วนที่ก ำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เลือกจำก Toolbox 
4. Palettes คือส่วนที่ใชต้รวจสอบและก ำหนดคุณสมบตัิต่ำง ๆ ให้กับรูปภำพ 
5. Status bar คือส่วนที่แสดงรำยละเอียดต่ำง ๆ ของชิน้งำน เชน่ ขนำดของมุมมองรูปภำพ ขนำดของ

ไฟล์ ค ำแนะน ำกำรใชง้ำนของอุปกรณ์ที่เลือกจำก Toolbox 
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 เครื่องมือที่ควรรู้ในโปรแกรม Photoshop 
 

 

Select Tool หรือ Marquee เป็นกลุ่มเครื่องมือส ำหรับเลือกส่วนที่
ต้องกำรใช้งำน คือเลือกรูปทรงที่ต้องกำร ลำกคลุมสว่นที่ต้องกำร 
บริเวณที่เป็นจุด 
ไข่ปลำ จะถูกเลือกให้พร้อมที่จะรับค ำสั่งอื่นๆต่อไป กำรยกเลิก กดที่
ไหนก็ได้ในงำน 1 คร้ัง 
 

 

Move Tool เป็นเครื่องมือเพื่อกำรเคลื่อนย้ำยต ำแหนง่ เรียกใช้งำน
ได้ที ่Tools Box ที่ เครื่องหมำยลูกศรและ มีเครื่องหมำยทิศทำงอยู่ 
ใช้โดยกำรใช้เม้ำส์ลำกไปต ำแหน่งที่ต้องกำร 
 

 

Lasso Tools เป็นเครื่องมือส ำหรับเลือกบำงส่วนของภำพที่ต้องกำร
โดยกำรคลิกลำกตำมส่วนที่ต้องกำร ปล่อยคลิกเมื่อไหร่ มันจะวิง่ไปหำ
จุดเร่ิมต้น ทันท ี
Polygon Lasso Tool คือใช้คลิกลำกเมำส์แล้วหยุดที่ต้องกำร 
ค่อยๆคลิกได้ อันไหนผดิ กด Delete เพื่อลบจุดที่ก ำหนดไว้โดย 
ระหว่ำงจุดที่เลือกจะเปน็เส้นตรง 
Magnetic Lasso Tool จะเลือกจำกควำมแตกต่ำง ของสีให้โดย
อัตโนมัติโดยสร้ำงจุดที่ก ำหนดไว้ได้เอง 
 

 Magic wand เครื่องมือในกำรสร้ำง Selection ในบริเวณที่มีโทนสี
เดียวกัน 
 

 

Crop Tool เป็นเครื่องมือส ำหรับเลือกตัดเฉพำะส่วนที่ต้องกำร วิธีใช้
คือเมื่อเลือกเครื่องมือนี้แล้วก็ก ำหนดจุดเริ่มต้น จำกนัน้ก็ลำกจนคลุม 
ส่วนที่เรำต้องกำร จะไดล้ักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ดบัเบิ้ลคลิก ก็จะได้
รูปที่ต้องกำร 
 

 

Healing Brush กำรใช้งำนเหมือน Clone แต่จะมีกำรเกลี่ยส ีให้
ใกล้เคียงกับบริเวณใกล้เคียง 
Patch Tool คือกำรสร้ำงส่วนที่ต้องกำรจะวำงทับ โดยก ำหนด
บริเวณที่ต้องกำร แล้วเลือกโดยใช้เม้ำส์ลำกไปเลือกส่วนที่ต้องกำรทับ 
Color Replacement ใช้ส ำหรับเปลี่ยนสีของจุดที่ต้องกำร กับสีทีไ่ด้
เลือกไว้วิธีใช้คือคลิกลำกวนรอบสิ่งที่เรำต้องกำรลบทิ้งแล้วน ำส่วนอื่น
มำแทนที่เหมือนกำรโคลน เช่น ถ้ำเรำจะลบไฝบนใบหน้ำออกเพียงแต่
เรำลำกเมำส์ให้รอบไฝ แล้วคลิกลำกเมำสไ์ปตรงผิวดี ๆ ผิวดีก็จะ
แทนที่ไฝ 



 

Brush Tool เสมือนหัวแปรงใช้เพื่อกำรวำดภำพ สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงขนำดของหัวแปรงได้ 
Pencil Tool เสมือนหัวดินสอ ใช้วำดภำพหรือขีดเขียนงำน โดยมี
เส้นเล็กกว่ำ และสำมำรถเปลี่ยนหัวของดินสอได้เชน่กัน 
 

 

Eraser Tool ใช้ในส่วนที่ต้องกำรลบ สำมำรถปรบัขนำดได้ 
เหมือนกับBrush Tool ถ้ำเลือกที่ BackGround Eraser Tool จะ
เป็นกำรเลือกลบใน 
ส่วนพืน้หลังทีไ่ม่ต้องกำรออกไปจำกรูป 
ถ้ำเลือกในส่วน Magic Eraser Tool จะท ำกำรลบสีที่ต่อเนื่องกับสีที่
เรำเลือกไว้ทั้งผืน 
 

 

Paint Bucket Tool คือ กำรลงส ีหลังจำกเลือกสีที่ต้องกำรแล้ว ก็
เลือกเคร่ืองมือนี้ ไปที่ๆต้องกำรจะเติมส ีแล้วก็คลิก 
Gradient Tool คือ กำรเทสีแบบไล่ระดบัส ีคลิกเลือกGradient 
Tool แล้วเลือกชุดสีที่ก ำหนดไว ้แล้วน ำเมำส์คลิกลำกไปตำมสว่นที่
ต้องกำรเทสี กำร 
ไล่ระดบัม ี5 แบบ จะไล่ระดับสแีบบไหนให้คลิกเลือก 

 
 

 

Blur Tool Group กลุ่มนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับตกแต่งภำพ Blur คือ
กำรท ำภำพให้เบลอ 
Sharpen คือกำรท ำภำพ ให้คมชัดขึ้น 
Smudge คือกำรท ำให้ภำพ ดูเหมือนเคลื่อนไหว ใช้มำกๆ ภำพจะ
เบลอกำรใช้งำนคือ คลิก แล้วลำก สำมำรถปรับขนำดโดย คลิกขวำ
เหมือนBrush Tool ส่วนออฟชัน่อื่นๆ ปรับได้ที ่Tool Option Bar 
 

 

Zoom Tool มีให้ใช้ทั้ง ซูมอิน และ ซูมเอ้ำท์ เลือกได้ที่ Tool 
Option Bar แต่ 
ให้ง่ำยคือ 
กด  Ctrl + เครื่องหมำยบวก เพื่อ ZOOM IN หรือ 
กด  Ctrl + เครื่องหมำยลบ เพื่อ ZOOM OUT 
 

 

Clone StampTool / Healing Brush Tool เครื่องมือ 2 กลุ่ม มี
วิธีใช้เหมือนกับ Clone คือกำร copy บริเวณที่เลือก ไปวำงทบัส่วนที่
ต้องกำร ใช้งำนโดยเลือก กด Alt ค้ำงไว ้แล้วเลือกบริเวณที่ต้องกำร
จะโคลนหรือ Copy แล้วคลิกเมำส์ซ้ำย ปล่อย ALT แล้วน ำเมำส์
บริเวณที่เรำต้องกำรจะโคลนทบั คลิกลำกเมำส์โคลน ส่วนที่เรำ copy 
ก็จะถูกมำวำดทบัส่วนที่ต้องกำร 



 นามสกุลไฟล์ต่างๆ 

PSD 

Photoshop document 

เป็นไฟล์มำตรฐำนของโปรแกรม Photoshop และเป็นไฟล์ที่มีขนำด
ใหญ่เนื่องจำกจะเก็บข้อมูลทุกอย่ำงของภำพไว้ ตั้งแต่ควำมละเอียด 
(สูงสุด) layer effect filter ต่ำง ๆ และสำมำรถเปิดขึ้นมำแก้ไขได้ 
แต่ไฟล์ชนิดนี้จะเปิดได้ด้วยโปรแกรม Photoshop เพียงอย่ำงเดียว 
หำกเปิดด้วยโปรแกรมอ่ืนจะแก้ไขไม่ได้ หรือไม่ดีเท่ำ Photoshop 

BMP 

Bitmap File 

เป็นไฟล์มำตรฐำนของระบบปฏบิัติกำร windows ซึ่งเป็นไฟล์ทีม่ี
คุณภำพสูงสดุ เพรำะไมไ่ด้มีกำรบีบอัดใด ๆ เลย ไฟล์จึงมีขนำดใหญ่ 

TIF 

Tagged image file 

เป็นไฟล์ที่สำมำรถใช้ได้ทั้งเครื่อง PC และ MAC ส่วนใหญ่ใช้ในงำน
พิมพ์ แต่ปัจจุบนัได้ถูกน ำมำใช้ในเกมบำงเกมด้วย คุณสมบัติของไฟล์
นี้คือ สำมำรถเก็บข้อมูลในรูปแบบโปร่งใสได้ (32bit) 

GIF 

Graphic interchange file 

เป็นไฟล์ที่นิยมใช้กันในระบบเวบ็ไซด์ เนื่องจำกไฟลช์นดินี้มีขนำด
เล็กและเก็บข้อมูลในรูปโปร่วงใสได้ และสำมำรถท ำเปน็
ภำพเคลื่อนไหวได้ดว้ย 

JPG (JPEG) 

Joint photographic experts group 

เป็นไฟล์ที่นิยมใช้กันมำกทีสุ่ด เนื่องจำกไฟล์ชนิดนี้เปน็ไฟล์รูปภำพที่
ถูกบีบอัดเพื่อลดขนำดของไฟลล์งได้มำก ในขณะที่ควำมสวยงำม
ของภำพนั้นลดลงน้อยมำกจนตำเปล่ำแทบมองไม่เห็น 

PNG 

Portable network graphic application 

เป็นไฟล์ที่มีควำมยดืหยุ่นไดสู้ง หำกต้องกำรใช้งำนตำ่ง ๆ 
applicationและสำมำรถใช้ในระบบเวบ็ไซดไ์ด้ 

RAW 

Raw formate 

เป็นไฟล์ที่ถูกพัฒนำต่อเนื่องจำกไฟล์ GIF โดยจะมีกำรสูญเสีย
คุณภำพน้อยมำกเมื่อถูกบีบอัด แต่ไม่สำมำรถแสดงผลในระบบเว็บ
ไซด์ได ้

EPS 

Encapsulated postscript 

เป็นไฟล์ที่สำมำรถเก็บข้อมูลไดท้ั้งรูปแบบ vector และ raster 
(bitmap) จึงเหมำะสมที่จะท ำงำนข้ำมโปรแกรม เช่น Adobe 
illustrator เป็นต้น 

PDF 

Portable document format 

เป็นไฟล์เอกสำรอเนกประสงค์ทีใ่ช้งำนขำ้มโปรแกรมได้หลำย
รูปแบบ ตัวไฟลส์ำมำรถเก็บข้อมูลได้หลำยอย่ำง เชน่ ฟอนต์ กำร
วำงเลย์เอำท์ และภำพ ทัง้แบบ vector และ bitmap นอกจำกนั้น
ยังสำมำรถท ำกำรค้นหำและเชือ่มโยงข้อมูลได้ ท ำให้ไฟล์ชนิดนี้เป็น
ที่นิยมอย่ำงแพร่หลำย 
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Layer Palette 

 Layer Palette เป็น Palette ที่เก็บชิ้นงำนหรือภำพทั้งหมด เรียกว่ำ Layer ซึ่งจะเรียงล ำดับก่อนหลัง ท ำให้
เกิดควำมสะดวกในกำรจัดกำรแก้ไขโดยไม่เกิดผลกระทบกับชิ้นงำนหรือภำพอื่น ๆ โดยจะแก้ไขเฉพำะชิ้นงำนหรือภำพใน 
Layer ที่เลือกเท่ำนั้น ส่วนประกอบของ Layer Palette มีดังนี ้

1. Indicates Layer Visibility  คือส่วนที่ก ำหนดกำรแสดงผลของ Layer หำกมีสัญลักษณ์รูปตำแสดงว่ำภำพที่อยู่ใน 
Layer ดังกล่ำวถูกแสดงบน Work Area หำกไม่มีแสดงว่ำ Layer นั้นถูกซ่อนหรือไม่แสดงผล 

2. Indicates if Layer is Linked คือส่วนที่แสดงวำ่ Layer ใดก ำลังถูกท ำงำน Layer นั้น จะมสีญัลักษณ์รูปพู่กัน 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนดให้ Layer อืน่เลื่อนต ำแหน่งตำม Layer ที่ก ำลังท ำงำนอยู่ไดโ้ดยกำรคลิกให้ Layer อื่น
เปลี่ยนเปน็สัญลักษณ์รูปโซ ่

3. Add a Layer Style คือส่วนที่ใช้ใส่ Effect เช่น แสง เงำ ต่ำง ๆ ให้กับภำพใน Layer 
4. Add a mask คือส่วนที่ใช้เพิ่ม Mask หรือเพิ่ม 1 Layer ซ้อนทับ Layer ที่ก ำลังท ำงำนอยู่ โดยทั้ง 2 จะถือเป็น 

Layer เดียวกัน 
5. Create a new set คือส่วนที่ใช้สร้ำง Folder ส ำหรับเก็บ Layer ต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน 
6. Create new fill or adjustment layer คือส่วนที่ใช้ปรับ

ค่ำสี ควำมคมชัด แสงและควำมสว่ำงในแบบตำ่ง ๆ ของ
ภำพใน Layer 

7. Create a new layer คือส่วนที่ใช้สร้ำง Layer ใหม่ 
8. Delete layer คือส่วนที่ใช้ลบ Layer 
9. Layer Thumbnail คือส่วนที่แสดงว่ำ Layer นั้นมีภำพใด

อยู ่
10. Lock คือส่วนที่ใช้ Lock ในรูปแบบต่ำงๆ 
11. Opacity คือส่วนที่ใช้ท ำให้ Layer นั้นโปร่งใส  (ทั้ง Fill 

และ Effect) 
12. Fill คือส่วนที่ใช้ท ำให้ เฉพำะ Fill ใน Layer นั้นโปร่งใส 

ซึ่งไม่รวม Effect ที่ Layer นั้นมีอยู่ 
 

หมายเหตุ:แถบสีน้ ำเงนิแสดงว่ำก ำลังท ำงำนกับ Layer 2  

การจัดล าดับ Layer สำมำรถท ำได้โดยน ำเมำส์คลิกคำ้งไวท้ี่ Layer แล้วลำกไปยังต ำแหน่งทีต่้องกำร หรือใช้เมนู
ค ำสั่ง Layer -> Arrange 

 Bring to Front คือ ส่ง Layer ไปยังต ำแหน่งบนสุดของทุก Layer 
 Bring Forward คือ ส่ง Layer ขึ้นไปต ำแหน่งบน 1 ขั้น 
 Send Backward คือ ส่ง Layer ลงไปต ำแหนง่ล่ำง 1 ขั้น 
 Send to Back คือ ส่ง Layer ลงไปต ำแหน่งล่ำงสุดของทุก Layer แต่ยกเว้น Background Layer 

 
 
 



การเปิดไฟล์ภาพ (Open) 

1. คลิกที่เมนูค ำสั่ง File ที่แถบ Menu bar จำกนัน้เลือกค ำสั่ง Open 
 

 
 

2. จะปรำกฏ Dialog แสดงรำยชื่อไฟล์ตำ่ง ๆ ดังภำพ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องกำรเปิดมำใช้งำน 

 

3. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องกำรเปิดใช้งำน จำกนั้นคลิกปุ่ม Open 
  



การสร้างไฟล์ใหม ่(New) 

1. คลิกที่เมนูค ำสั่ง File ที่แถบ Menu bar จำกนัน้เลือกค ำสั่ง New 
 

 
 

2. จะปรำกฏ Dialog ส ำหรับก ำหนดคุณสมบตัิต่ำง ๆ ของไฟล์ภำพดังนี้ 

 

- Name คือ ชื่อของชิ้นงำน สำมำรถก ำหนดใหม่เองได้ ชื่อนี้จะไประบุทีช่ื่อไฟลต์่อไป 
- Preset คือ ขนำดงำนทีโ่ปรแกรมก ำหนดมำให้ ซึ่งมีหลำกหลำยขนำดให้เลือก หรือสำมำรถก ำหนดเองจำก

ช่อง Width และ Height ได้ 
- Width คือ ขนำดควำมกว้ำงของงำน (จำกซำ้ยไปขวำ) โดยก ำหนดหน่วยและขนำดได้เอง จำกรูป คือ 1024 

Pixels 
- Height คือ ขนำดควำมกว้ำงของงำน (จำกบนลงล่ำง) โดยก ำหนดหน่วยและขนำดได้เอง จำกรูป คือ 768 

Pixels 
- Resolution คือ ควำมละเอียดของภำพ โดยใส่ตัวเลขค่ำควำมละเอียดของภำพ เช่น งำนเว็บหรือรูปที่แสดง

บนคอมพิวเตอร์เท่ำกับ 72 pixels/inch งำนสิ่งพิมพ์เท่ำกับ 150-200 pixels/inch 



- Color Mode คือ โหมดสีของภำพ ซึ่งประกอบไปด้วย โหมดสี Bitmap, Grayscale, RGB Color, CMYK 
Color, Lab Color  

- Background Contents คือ สีพื้นหลังของภำพ เม่ือเริ่มชิ้นงำนใหม่ มีดังนี้ 
 White ก ำหนดให้สีพื้นหลังเปน็สีขำว 
 Background Color ก ำหนดให้สีพื้นหลังเป็นสีเดียวกับ Background 
 Transparent ไม่มีพื้นหลัง 
 

3. หลังจำกก ำหนดคุณสมบัติตำ่ง ๆ ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อเร่ิมชิ้นงำนใหม่ 
 

การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save) 

 หลังจำกตกแต่งไฟล์ภำพเรียบรอ้ย จะต้องเก็บบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save) ส ำหรับกำรเรียกใช้งำนในคร้ัง
ต่อไป โปรแกรมมีกำรบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save) อยู่ 3 ลักษณะ คือ  

- Save บันทึกไฟล์ในรูปแบบ (Format) ปกติ ซึ่งจะอยู่ในรปูแบบ (Format) ของ PSD 
- Save As บันทึกไฟล์ในรูปแบบ (Format) อื่น ๆ ได้ เช่น JPEG, BMP, GIF เป็นตน้ 
- Save for Web บันทึกไฟล์ในรปูแบบ (Format) ส ำหรับกำรใชง้ำนบนเว็บ เช่น ไฟล์ Html และไฟล์รปูภำพ 

JPEG, GIF, PGN เป็นตน้ 
ในที่นี่จะแสดงกำรใชง้ำนของ Save และ Save As 

1. คลิกที่เมนูค ำสั่ง File ที่แถบ Menu bar จำกนัน้เลือกค ำสั่ง Save หรือ Save As 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. จะปรำกฏ Dialog ส ำหรับก ำหนดคุณสมบตัิต่ำง ๆ ของไฟล์ภำพดังนี้ 

 

- ชื่อไฟล์ (File Name) 
- รูปแบบของไฟล์ (Format) 
- ก ำหนดคุณสมบัติของกำรบันทกึไฟล์ (Save Options) 

 As a Copy บันทึกไฟล์เปน็ชื่ออ่ืน รูปแบบ (Format) อื่น ขณะที่ไฟล์เดิมก ำลังเปิดใชง้ำน 
 Layers จะเก็บคุณสมบัติของ Layer ต่ำง ๆ  
 Use Proof setup เก็บค่ำโหมดสีที่จะใช้แสดงสีของภำพก่อนจะพิมพ์ 
 Thumbnail ก ำหนดให้ไฟล์ทีบ่นัทึก (Save) สำมำรถแสดงภำพตัวอย่ำงใน Dialog ของกำรเปิดไฟล ์
 Use Lower Case Extension ก ำหนดให้นำมสกุลไฟล์เปน็อักษรตัวเล็ก 

 
3. หลังจำกก ำหนดคุณสมบัติตำ่ง ๆ ให้คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลลงบนไฟล ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เทคนิคการตกแต่งภาพใหก้ลมกลืน 1 
1. สร้ำงไฟล์ภำพใหม่ขนำด 900*270 pixels  (File >> new) ท ำกำรตั้งชื่อและบันทึกไฟล์วำ่ logo.psd (ไฟล์ 

.psd จะสำมำรถเปิดขึ้นมำแก้ไขได้) 
2. เปิดภำพ bg2.jpg ขึ้นมำ ในทีน่ีจ้ะน ำภำพนี้มำท ำพื้นหลงั 

 

 
 

 
3. ท ำกำรเลือกภำพ bg2.jpg ทั้งหมด โดยใช้ค ำสั่ง Select >> all หรือ ctrl+A  จะเกิดเส้นประรอบ ๆ ภำพที่

ท ำกำรเลือก จำกนั้นท ำกำรคัดลอกภำพทั้งหมดโดยใช้ค ำสั่ง Edit >> copy หรือ ctrl+C 

 

 



4. กลับมำท ำงำนที่ภำพ logo.psd จำกนั้นวำงภำพที่ได้ท ำกำรคัดลอกไว้แล้วโดยใช้ค ำสัง่ Edit >> paste หรือ 
ctrl+V 
 

 
 

5. ภำพที่ถูกคัดลอกไว้จำกมำปรำกฏบนไฟล์ logo.psd และมี layer เพิ่มเข้ำมำอีก 1 layer  (สำมำรถปิดภำพ
ต้นฉบับ bg2.jpg ลงได)้      ***layer ที่ก ำลังท ำงำนอยู่จะมีสนี้ ำเงิน 
 

 
 
 
 



6. ปรับขนำดภำพให้พอดีกับควำมต้องกำร โดยใช้ค ำสั่ง Edit >> free transform หรือ ctrl+T จะปรำกฎ
กรอบสี่เหลี่ยมขึ้นรอบ ๆ ภำพทีเ่รำต้องกำรปรับขนำดหรือรูปร่ำง 

 

 
 

7. ใช้เมำส์คลิกและลำกที่กรอบสี่เหลี่ยมเพื่อปรับขนำดภำพตำมทีต่้องกำร หำกต้องกำรให้ภำพมีสมมำตรเท่ำ
เดิมขณะปรับภำพให้กด Shift ค้ำงไว้ด้วย เมื่อได้ขนำดตำมที่ตอ้งกำรแล้วให้ กด enter 

 
 
 
 
 
 



8. เปิดไฟล์ภำพ กันเกรำ.jpg ขึ้นมำ จำกนัน้ท ำกำรคัดลอกแล้วน ำไปวำงไว้ในภำพ logo.psd ปรับและวำงไว้ใน
ต ำแหน่งที่เหมำะสม  

 

 
 

9. เลือกค ำสั่ง Eraser tool เพื่อท ำกำรลบขอบของภำพให้ดูกลมกลืนกับภำพพืน้หลัง 

 
 
 
 
 



10. ปรับขนำดยำงลบให้เป็นแบบ soft round ตำมขนำดที่ต้องกำร ในที่นี้ใช้ 65 pixcel 
 

 
 

11. ลบขอบภำพให้ดูกลมกลืนและสวยงำม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การใส่ข้อความ 
1. เพื่อให้ข้อควำมมีควำมโดดเด่นมำกข้ึน ในที่นีจ้ะท ำกรอบให้กับข้อควำมด้วย เร่ิมต้นด้วยกำรสรำ้ง layer ใหม่

ขึ้นมำ โดยคลิกที ่layer >> new หรือ create new layer ที่ palette layer 

 
 

2. เลือกเครื่องมือ Rectangle tool  เพื่อวำดภำพสี่เหลี่ยมลงบนภำพ logo.psd 

 
 
 
 
 
 



3. ก ำหนดขนำด สี ควำมโปร่งแสง จำกนั้นวำดภำพสี่เหลี่ยมลงบนภำพ logo.psd ในต ำแหน่งตำมที่ต้องกำร 

 
 
 

4. เลือกเครื่องมือ horizontal type tool แล้วก ำหนดรูปแบบของอักษรตำมที่ต้องกำร แล้วคลกิเมำส์บนภำพ
ในต ำแหน่งที่ต้องกำรวำงตัวอักษร จะเกิด cursor กระพริบ จำกนั้นพิมพ์ข้อควำมที่ต้องกำรลงไป 

 

 
 

 
 
 



5. หำกต้องกำรในข้อควำมมีลวดลำยที่สวยงำมตำมที่ต้องกำร ให้เปิดไฟล์ภำพที่ต้องกำรท ำเปน็ลวดลำยขึ้นมำ 
ในที่นี้คือภำพ bg7.jpg เมื่อเปิดไฟล์ภำพมำแล้ว ให้ไปที่ Edit >> define pattern  
 

 
 

ตั้งชื่อ pattern (เสร็จแล้วสำมำรถปิดภำพ bg7.jpg ลงได้) 
 

 
 

6. กลับไปท ำงำนที่ไฟล์ logo.psd ที่เลเยอร์ของข้อควำม คลิก add a layer style แล้วเลือก pattern 
overlay 

 
 
 



7. เลือกรูปแบบ pattern ที่เรำก ำหนดไว้ ข้อควำมนัน้ก็จะมีลวดลำยตำมแบบที่เรำต้องกำร นอกจำกนั้นแลว้ยัง
สำมำรถเลือกสไตล์อื่น ๆให้กับข้อควำมซึ่งอยู่ทำงดำ้นซำ้ยมือ แล้วก ำหนดค่ำตำ่ง ๆ ทำงขวำมือได้ด้วย เพื่อ
ผสมผสำนรปูแบบให้ตัวอักษรมีควำมสวยงำมมำกข้ึน 
 

 
 

 
 

8. เมื่อได้ภำพและข้อควำมตำมที่ตอ้งกำรแล้ว ท ำกำรบนัทึกภำพในรูปแบบไฟล์ที่ต้องกำรจะน ำไปใช้งำน เช่น  
*.jpg *.gif  

 
 
 

 

 

 



 การใช้งาน Layer Style 

คลิกท่ีเมนู Layer > Layer Style > Blending Options จะปรำกฏหน้ำต่ำงดังภำพข้ำงล่ำง 

 

(1) คือ Style ที่ต้องกำรใช้กับ Layer ที่เรำเลือกไว้ จะมีให้เลือก 10 แบบจำกบนลงล่ำง 
(2) คือ กำรก ำหนดค่ำต่ำงๆ ของแต่ละ Style ซึ่งจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละ Style 

ตัวอย่างการใช้ Layer Style 

 

Drop Shadow 

 

Inner Shadow 

 

Outer Glow 

 

Inner Glow 

 

Bevel and Emboss 

 

Satin 

 

Gradient Overlay 

 

Pattern Overlay 

 

Stroke 



 เทคนิคการตกแต่งภาพให้กลมกลืน 2 
 เรำมีวิธีกำรตกแต่งภำพเพื่อให้มีควำมกลมกลืนได้อีกวิธีหนึ่ง โดยกำรใช้เครื่องมือ brush tool และ layer 
mask โดยมีขั้นตอนตำ่ง ๆ ดงันี ้

1. สร้ำงภำพใหม่ ขนำด 900*270 pixcel บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่ำ logo2.psd 
2. เปิดภำพที่ต้องกำรตกแต่งขึ้นมำ ในที่นี้คือภำพ อำคำรข้อมูลท้องถิ่น.jpg และ อำคำรสำรสนเทศ.jpg 
3. ท ำกำรคัดลอกภำพทั้งสองมำไวท้ี่ไฟล์ logo2.psd โดยจัดรูปร่ำง ขนำด และต ำแหนง่ให้เหมำะสมตำมที่

ต้องกำร และให้วำงภำพเหลื่อมทับกันเล็กน้อย เพื่อควำมกลมกลืน 

 
 

4. คลิกเลือก add layer mark  

 



5.จะได้ mask หรือหน้ำกำกของเลเยอร์นั้นขึ้นมำ  

 
 
6.เลือกเครื่องมือ brush tool โดยก ำหนดหัวแปรงให้เป็นแบบ soft round ตำมขนำดที่ต้องกำร ในที่นี้
ใช้ 65 pixcel 

 
 

7.น ำแปรงไปเกลี่ยที่ภำพให้มีควำมกลมกลืน โดยสำมำรถสลบัพืน้หน้ำพืน้หลังไปมำได้ โดยคลิกที่ลูกศร 

 
 8.เมื่อตกแต่งเสร็จแล้วก็จะได้ภำพที่มีควำมกลมกลืนกัน ข้อควรระวังภำพที่น ำมำใช้ควรมีโทนสีที่
ใกล้เคียงและกลมกลืนกันดว้ย เมื่อตกแต่งแล้วจึงจะได้ภำพทีส่วยงำม 
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