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Photoshop ทําอะไรไดบาง
Photoshop เปนโปรแกรมกราฟกที่มีความสามารถครบถวน รองรับงานกราฟกทุกรูปแบบ ที่สําคัญคําสั่ง

ตางๆ ก็ใชงานงาย ในขณะที่ไดผลลัพธประสิทธิภาพสูง ทําให Photoshop เปนโปรแกมที่ครองใจนักกราฟก

ดีไซนทั่วทุกมุมโลกตลอดมา และถาถามวา Photoshop สามารถทําอะไรไดบาง ก็คงตองตอบวา.... ทํางาน

กราฟกไดทกุงานทกุประเภท

Photoshop ไมไดเปนที่นยิมเพยีงแคนกักราฟกมอือาชพีที่ใชสรางงานเลี้ยงชพีเทานั้น แตยงัเปนโปรแกรมที่

นยิมตั้งแตมอืสมคัรเลน นักเรยีน นกัศกึษาเพื่อใชแตงภาพประกอบรายงาน ทําการบานสงอาจารย แตงภาพ

เลนๆ เปนงานอดิเรกไวอวดเพื่อนบน Facebook จะเห็นวาเปนโปรแกรมที่นิยมกันทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียว 

สาํหรบัตวัอยางดานกราฟกที่เกดิจากการใชโปรแกรม Photoshop ที่เหน็กนับอยๆ มดีงันี้

 ชางภาพ (Photographer) อาชพียอดฮติในปจจบุนันี้ ไมวามอืสมคัรเลนหรอืมอือาชพี จะใช Photoshop 

เพื่อปรบัแตงสขีองรูป หรอืแกไข (Retouch) ใหภาพถายดูดขีึ้น

 นักออกแบบกราฟก (Graphic Designer) ใช Photoshop เพื่อสรางงานกราฟก วาดภาพ ลงส ี

สรางสรรคงานกราฟกที่สวยงามขึ้นมา

 นักโฆษณา ครีเอทีฟ (Creative Designer) ใช Photoshop เพื่อออกแบบงานสื่อตางๆ ไมวาจะเปน 

สื่อสิ่งพมิพ สื่อมลัตมิเีดยี ฯลฯ

 นักออกแบบเวบ็ (Web Designer) ใช Photoshop เพื่อออกแบบเวบ็เพจ และรูปที่จะนาํไปใชในหนาเวบ็ 

 เจาของราน เจาของกิจการ ใช Photoshop เพื่อการออกแบบสินคา โลโก หรอืบรรจภุณัฑ ฯลฯ

 สถาปนิก ใช Photoshop เพื่อออกแบบแปลน หรอืทาํภาพ Perspective ของอาคารสถานที่ 

รูจัก Photoshop CC 
และพื้นฐานงานกราฟก

01CHAPTER

อยากแตงภาพสวยๆ อวดเพื่อน
เลนๆ ก็ตองใชโปรแกรม Photoshop 
อยากทํางานออกแบบกราฟกเปน
อาชีพก็ตองใช Photoshop ไมว า
จะงานกราฟกรูปแบบไหนก็ไมพน
โปรแกรมนี้ ความคิดสรางสรรคของ
คุณจะถูกสรางเปนชิ้นงานกราฟก
ที่ไมธรรมดาดวยโปรแกรมที่ชื่อวา 
Photoshop ในบทนี้เราจะมาดูกันวา 
Photoshop มดีอียางไร



Photoshop CC basic Retouch ฉบับมือใหมหัดแตงภาพ2

Adobe
Photoshop CC

Photoshop ทําอะไรไดบาง
Photoshop เปนโปรแกรมกราฟกที่มีความสามารถครบถวน รองรับงานกราฟกทุกรูปแบบ ที่สําคัญคําสั่ง

ตางๆ ก็ใชงานงาย ในขณะที่ไดผลลัพธประสิทธิภาพสูง ทําให Photoshop เปนโปรแกมที่ครองใจนักกราฟก

ดีไซนทั่วทุกมุมโลกตลอดมา และถาถามวา Photoshop สามารถทําอะไรไดบาง ก็คงตองตอบวา.... ทํางาน

กราฟกไดทกุงานทกุประเภท

Photoshop ไมไดเปนที่นยิมเพยีงแคนกักราฟกมอือาชพีที่ใชสรางงานเลี้ยงชพีเทานั้น แตยงัเปนโปรแกรมที่

นยิมตั้งแตมอืสมคัรเลน นักเรยีน นกัศกึษาเพื่อใชแตงภาพประกอบรายงาน ทําการบานสงอาจารย แตงภาพ

เลนๆ เปนงานอดิเรกไวอวดเพื่อนบน Facebook จะเห็นวาเปนโปรแกรมที่นิยมกันทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียว 

สาํหรบัตวัอยางดานกราฟกที่เกดิจากการใชโปรแกรม Photoshop ที่เหน็กนับอยๆ มดีงันี้

 ชางภาพ (Photographer) อาชพียอดฮติในปจจบุนันี้ ไมวามอืสมคัรเลนหรอืมอือาชพี จะใช Photoshop 

เพื่อปรบัแตงสขีองรูป หรอืแกไข (Retouch) ใหภาพถายดูดขีึ้น

 นักออกแบบกราฟก (Graphic Designer) ใช Photoshop เพื่อสรางงานกราฟก วาดภาพ ลงส ี

สรางสรรคงานกราฟกที่สวยงามขึ้นมา

 นักโฆษณา ครีเอทีฟ (Creative Designer) ใช Photoshop เพื่อออกแบบงานสื่อตางๆ ไมวาจะเปน 

สื่อสิ่งพมิพ สื่อมลัตมิเีดยี ฯลฯ

 นกัออกแบบเว็บ (Web Designer) ใช Photoshop เพื่อออกแบบเวบ็เพจ และรปูที่จะนาํไปใชในหนาเวบ็ 

 เจาของราน เจาของกิจการ ใช Photoshop เพื่อการออกแบบสินคา โลโก หรอืบรรจภุณัฑ ฯลฯ

 สถาปนิก ใช Photoshop เพื่อออกแบบแปลน หรอืทาํภาพ Perspective ของอาคารสถานที่ 

รูจัก Photoshop CC 
และพื้นฐานงานกราฟก

01CHAPTER

อยากแตงภาพสวยๆ อวดเพื่อน
เลนๆ ก็ตองใชโปรแกรม Photoshop 
อยากทํางานออกแบบกราฟกเปน
อาชีพก็ตองใช Photoshop ไมว า
จะงานกราฟกรูปแบบไหนก็ไมพน
โปรแกรมนี้ ความคิดสรางสรรคของ
คุณจะถูกสรางเปนชิ้นงานกราฟก
ที่ไมธรรมดาดวยโปรแกรมที่ชื่อวา 
Photoshop ในบทนี้เราจะมาดูกันวา 
Photoshop มดีอียางไร



Photoshop CC basic Retouch ฉบับมือใหมหัดแตงภาพ4

Adobe
Photoshop CC

ลบสิ่งที่ไมตองการออกจากภาพดวย Spot Healing Brush Tool
เปนคาํสั่งที่ถูกพฒันาใหเราสามารถลบอะไรกไ็ดในภาพ โดยที่หลงัจากลบแลว โปรแกรมจะถมพื้นหลงัให

อยางกลมกลนือตัโนมตั ิเปนคาํสั่งที่ถูกใจนกัรทีชัภาพยิ่งนกั เพราะใชงานงายและรวดเรว็ในการประมวลผล 

Photoshop CC basic Retouch ฉบับมือใหมหัดแตงภาพ

CHAPTER

รูจัก Photoshop CC และพ
ื้นฐานงานกราฟ

ก

3

01
มีอะไรใหมใน Photoshop เวอรชัน CC

Photoshop CC เวอรชนัใหมลาสดุนี้ มกีารพฒันาเครื่องมอืและคาํสั่งใหมๆ เพื่อการใชงานที่สะดวก รวดเรว็

และมปีระสทิธภิาพ เหมาะกบัยคุดจิติอลมากยิ่งขึ้น ที่สาํคญัเมื่อมกีารพฒันาเครื่องมอืหรอืคาํสั่งใหมๆ ขึ้นมา 

เราสามารถจะอพัเดตเครื่องมอืหรอืคาํสั่งใหมๆ  ไดในภายหลงั เมื่อ Adobe มกีารแจงขอความเตอืน ซึ่งคาํสั่งใหมๆ  

ที่เพิ่มมาใน Photoshop CC ในตอนตน สวนในบทนี้จะแนะนาํฟเจอรเดด็ๆ ใหรูจกัเปนนํ้ายอยกนักอน (วธิกีาร

ใชงานฟเจอรใหม เราจะวากนัตอในบทที่ 9) ซึ่งฟเจอรนาสนใจที่จะแนะนาํมีดงันี้

เพิ่มพื้นที่การทํางาน Artboard
สามารถเพิ่มพื้นที่การทํางาน โดยการเพิ่มจํานวน Artboard ลงในกระดานไดเลย ไมตองเสียเวลาสราง

กระดานใหมใหวุนวายเหมอืนกอน ที่สาํคญัยงัสามารถ Export งานแยกเปนภาพแตละ Artboard ออกมาไดใน

คราวเดยีว ถอืวาสะดวกมากๆ 
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 ปรับภาพเบลอแบบใหม 
เวอรชนันี้ไดเพิ่มฟลเตอรปรบัแตงภาพใหเบลอ 2 แบบดวยกนั ไดแก Path Blur ปรบัความเบลอดวยการ

กาํหนดทศิทาง และ Spin Blur ปรบัความเบลอแบบวงกลม ใหเรามาลองใชงานฟลเตอรเบลอทั้ง 2 แบบกนั 

ตัวอยางการใช 
Path Blur

ตัวอยางการใช 
Spin Blur

Photoshop CC basic Retouch ฉบับมือใหมหัดแตงภาพ
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รูจัก Photoshop CC และพ
ื้นฐานงานกราฟ
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01
ยาย/เพิ่มวัตถุในภาพดวย Content-Aware Move Tool

เครื่องมือยาย/เพิ่มวัตถุในภาพโดยที่ไมไดยายหรือเพิ่มเปลาๆ แตสามารถแทนที่ภาพพื้นหลังในบริเวณที่

โยกยายภาพออกไปไดอยางกลมกลืนโดยอัตโนมัติ นอกจากจะยายแลวยังสามารถปรับขนาดวัตถุไดในคราว

เดยีวกนั ทาํใหทาํงานรทีชัภาพไดรวดเรว็ยิ่งขึ้น 

ยายตําแหนงและปรับ
ขนาดวัตถุไดทันที

วัตถุอยูในตําแหนงใหม 
โดยที่ตําแหนงเดิมถูกแทนที่
ภาพไดอยางกลมกลืน
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ภาพคมชัดถึงใจดวยคําสั่ง Smart Sharpen ปรับปรุงใหม
คําสั่งปรับความคมชัดภาพ Smart 

Sharpen ในเวอรชันนี้ไดถูกปรับปรุงใหม 

มหีนาตางแสดงผลภาพที่สามารถขยายใหญ

ขึ้นได ทําใหเห็นผลการปรับแตงที่ชัดเจน

ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยงัสามารถลบจดุ Noise ได

ในตวั ทาํใหการทาํงานสะดวกขึ้นมาก 

ประมวลผลรวดเร็ว 
ใหผลลัพธที่นาพอใจ

ปรับความคมชัด
ทําไดงายขึ้น

Photoshop CC basic Retouch ฉบับมือใหมหัดแตงภาพ
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แกภาพสั่นจากการถายภาพดวย Shake Reduction

Shake Reduction เปนคาํสั่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อแกไขปญหาภาพสั่นไหวของกลองถายภาพ แกความเบลอ

ในภาพใหมคีวามคมชดัขึ้น 

แกภาพสั่นจาก
กลองภายภาพ
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 เพิ่ม/ลดหมอกในภาพ RAW ดวย Dehaze
Dehaze เปนเอฟเฟกต

ใหมใน Camera Raw ทาํให

เราสามารถปรับแตงเพิ่ม/ลด

หมอกในภาพอยางงายดาย

เอฟเฟกตใหมแกะกลอง

เพิ่ม/ลดหมอกในภาพทําไดสบายๆ

Photoshop CC basic Retouch ฉบับมือใหมหัดแตงภาพ
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Camera Raw 8

Camera Raw เปน Filter ที่ถูกใจนกัภายภาพแบบ RAW ยิ่งนัก เพราะคาํสั่งปรบัคาตางๆ สวนใหญจะเปน

ภาษาของชางภาพที่เขาใจงาย อกีทั้งยงัสามารถแกไขแสงสหีรือรทีชัภาพเบื้องตนไดด ีมาในเวอรชนันี้ Camera 

Raw Filter ทาํหนาที่เปนฟลเตอรหนึ่ง ที่ทาํใหเราสามารถกลบัไปแกไขภาพไดทุกเมื่อที่ตองการ โดยที่ภาพนั้น

ไมเสยีรายละเอยีดใดๆ 
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 เพิ่ม/ลดหมอกในภาพ RAW ดวย Dehaze
Dehaze เปนเอฟเฟกต

ใหมใน Camera Raw ทาํให

เราสามารถปรับแตงเพิ่ม/ลด

หมอกในภาพอยางงายดาย

เอฟเฟกตใหมแกะกลอง

เพิ่ม/ลดหมอกในภาพทําไดสบายๆ
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จัดระยะภาพไดทันใจดวย Smart Guide 
Smart Guide ใน Photoshop CC ถูกพัฒนาใหการจัดระยะภาพมีความแมนยํามากขึ้น ไมเพียงแคบอก

ตําแหนงภาพเทานั้น แตยังสามารถแสดงเปนเสน Guide บอกแนววัตถุและบอกระยะหางใหเราเห็นกันแบบ

ชดัเจน ทาํใหการจดัตาํแหนงภาพนั้นแมนยาํมากๆ

Place Linked เชื่อมโยงภาพเขาดวยกัน
Place Linked เปนคาํสั่งที่จะชวยใหเราสามารถนาํไฟลที่ออกแบบไวแลวมาใชรวมกนั เมื่อมกีารปรบัแตงใหม

ที่ไฟลออกแบบอกีไฟลกจ็ะถูกอพัเดตใหเชนกนั 

Photoshop CC basic Retouch ฉบับมือใหมหัดแตงภาพ
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สราง Selection จากระยะชัดของภาพถายดวย Focus Area

Focus Area เปนคาํสั่งสาํหรบัสราง Selection จากระยะความคมชดัของภาพถายขึ้นมาไดทนัท ีโดยไมตอง

ไดคตัสรางเสน Path ดวย Pen Tool กอนใหเสยีเวลาอกีตอไป 

ลืม Pen Tool ไปไดเลย เมื่อมีคําสั่ง Focus Area

ตัดเจาะภาพไดงายราวกับมืออาชีพ 
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คนหาแบบอักษรและใชงานแบบอักษรจาก Typekit
การทาํงานกบัตวัอกัษรทาํไดอยางรวดเรว็ยิ่งขึ้น โดยพมิพชื่อแบบตวัอกัษรหรอืแสดงเฉพาะแบบอกัษรที่สนใจ

ขึ้นมาเทานั้น อกีทั้งยงัสามารถดาวนโหลดแบบตัวอกัษรสวยๆ จาก Typekit มาทาํงานไดตลอดเวลา โดยที่ทาง 

Adobe กจ็ะอพัเดตเพิ่มเตมิตวัอกัษรใหมๆ มาใหเราเลอืกใชงานอยางสมํ่าเสมอ 

คนหาฟอนตงายขึ้น

หาฟอนตมาใชเพิ่มเติมที่ 
Adobe Typekit (นาเสียดาย
ที่ยังไมมีฟอนตภาษาไทย)

Photoshop CC basic Retouch ฉบับมือใหมหัดแตงภาพ
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Adobe Generator สรางไฟลภาพใหมเร็วทันใจ

Adobe Generator จะชวยใหเราสามารถสรางไฟลใหมไดอยางรวดเรว็ ผานการกาํหนดคาบนพาเนล Layers 

ซึ่งจะสนบัสนนุไฟล 3 ประเภทดวยกนั ไดแก JPEG, PNG และ GIF ทาํใหเราสามารถนําภาพไปใชงานตอที่

โปรแกรมอื่นๆ ไดงายขึ้น 

พิมพชื่อเลเยอร พรอมนามสกุลที่
ตองการ JPEG, PNG และ GIF 
ที่เลเยอร

Adobe Generator 
จะสรางไฟลตามนามสกุล
ทีร่ะบุบนชือ่เลเยอรใหทนัที
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