เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา การสร้างงานกราฟิก 1 (ง33241)
เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
เล่มที่ 1 ทาความรู้จักและเริ่มใช้
Adobe Photoshop CS5
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ก
คำนำ
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ชุดนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
รายวิชา การสร้างงานกราฟิก 1 รหัสวิชา ง33241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้สามารถ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ทั้งนี้ได้ขยายผลในด้านเนื้อหา
ให้กว้างและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และใช้ในอนาคตได้ เอกสาร
ประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ชุดนี้มีทั้งหมด 6 เล่ม ในแต่ละเล่ม
มีความต่อเนื่องของความรู้ ดังนั้น ผู้เรียนจึงควรศึกษาตามขั้นตอนทีละชุดไม่ควรข้าม เพราะอาจทาให้เกิด
ความไม่เข้าใจในเนื้อหา
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เล่มที่ 1 ทาความรู้จักและ
เริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5 ผู้เรียนควรอ่านคาแนะนาการใช้ให้เข้าใจก่อนเป็นลาดับแรก และปฏิบัติตาม
ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อผลที่ดีในการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนแก่ตัวผู้เรียน
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คำชี้แจงเอกสำรประกอบกำรสอน
เรื่อง กำรใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ได้ดาเนินการจัดทา
ทั้งหมด 6 เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 ทาความรู้จักและเริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5
เล่มที่ 2 จัดการไฟล์และใช้งานฟังก์ชัน
เล่มที่ 3 ตกแต่งสไตล์หลากหลายด้วย Selection
เล่มที่ 4 เครื่องมือสาคัญ มากมาย Option สร้างสรรค์ผลงาน
เล่มที่ 5 อิสระต่อกันด้วยการใช้งาน Layer
เล่มที่ 6 รูปทรงหลากหลาย สั่งตามสไตล์ของ Pictures
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชา การสร้างงานกราฟิก 1รหัสวิชา ง33241
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 6 เล่ม เป็นเอกสารประกอบการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียน
ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยตรง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานกราฟิก นักเรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยความสนุกสนาน ได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนสามารถนาความรู้และทักษะในการอ่าน
ที่ได้จากการทากิจกรรมการเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และการศึกษาหาความรู้ต่อไปในอนาคต
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คำชี้แจงสำหรับครู
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เล่มที่ 1 ทาความรู้จักและ
เริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5 เล่มนี้ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1.ครูแจกเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เล่มที่ 1 ทาความ
รู้จักและเริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5 ให้นักเรียน
2. ครูชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน ให้นักเรียนทราบก่อนลงทาการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติ
3. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียนมากน้อยเพียงใด
4. ครูให้นักเรียนศึกษา เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
เล่มที่ 1 ทาความรู้จักและเริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5 พร้อมทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1และ 2 เพื่อให้นักเรียน
ได้ทบทวนและเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
5. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลังเรียนมากน้อยเพียงใด
6. ครูสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และบันทึกผล
7. ครูตรวจคะแนนและบันทึกผลลงในแบบเก็บคะแนน ในการทาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เล่มที่ 1 ทาความรู้จักและเริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5 เล่มนี้
8. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบและชมเชยนักเรียนพร้อมให้คาแนะนาเพิ่มเติม
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เล่มที่ 1 ทาความรู้จักและ
เริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5 เล่มนี้ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
1. นักเรียนฟังคาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอนให้เข้าใจ
2. ให้นักเรียนรับเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เล่มที่ 1
ทาความรู้จักและเริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5
3. นักเรียนเริ่มทาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินดูว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจมากน้อย
เพียงใด
4. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาทาความเข้าใจให้ดีตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายตามลาดับอย่าข้ามขั้นตอนและ
ทาแบบฝึกหัดท้ายเล่มเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เล่มที่ 1
ทาความรู้จักและเริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5
5. เมื่อพบคาชี้แจงหรือคาถามในแต่ละเล่มของเอกสารประกอบการสอน ให้นักเรียนอ่านและทากิจกรรม
ที่กาหนดให้อย่างรอบคอบ
6. ส่งผลงานการทากิจกรรมการเรียนรู้จากท้ายเล่มเอกสารประกอบการสอนเพื่อให้ครูตรวจและบันทึกผล
7. เมื่อทาแบบฝึกหัดเสร็จแล้วจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
8. เมื่อนักเรียนทุกคนทากิจกรรมการเรียนรู้ครบแล้วให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนด้วยความตั้งใจ
และซื่อสัตย์
9. รับฟังการบอกคะแนน คาชมเชย และคาแนะนาเพิ่มเติมจากครู
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บทบำทนักเรียน
ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนทรำบถึงบทบำทของนักเรียน ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนต้องอ่านคาสั่งและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างระมัดระวัง
2. นักเรียนต้องพยามยามทากิจกรรมต่าง ๆ จนสุดความสามารถ
3. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมแล้ว นักเรียนจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้าที่ให้เรียบร้อย
4. เนื่องจากมีเวลาจากัด นักเรียนต้องตั้งใจทากิจกรรมให้เสร็จอย่างรวดเร็ว
ตัวชี้วัดชั้นปี
1. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ง 3.1 ม. 4-6/8
2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
ง 3.1 ม. 4-6/11
3. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ ง 3.1 ม. 4-6/12
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. เป้าหมายการเรียนรู้ (จุดประสงค์)
1.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) รู้จักและเข้าใจประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของโปรแกรม Adobe Photoshop CS5
2) รู้จักขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม และรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS5
1.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
1) สามารถเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ได้
2) สามารถเรียกใช้งานส่วนประกอบของโปรแกรมAdobe Photoshop CS5 ได้
1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1) มีวินัย
2) ใฝ่เรียนรู้
3) มุ่งมั่นในการทางาน
สำระสำคัญ
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม
รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 รายละเอียด Menu Bar รายละเอียด Tool Box
รายละเอียด Option Bar รายละเอียด Panel และการใช้ Workspace
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แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
เล่มที่ 1 ทำควำมรู้จักและเริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำเครื่องหมำยกำกบำท ( X )
ลงในกระดำษคำตอบ เวลำ 10 นำที คะแนน 15 คะแนน
ข้อ 1 ข้อใดต่อไปนี้คือคุณสมบัติของโปรแกรม Adobe Photoshop CS5
ก. แทรกดนตรี
ข. สร้ำงและตกแต่งภำพ
ค. ถ่ำยวีดีโอ
ง. ถ่ำยภำพ
ข้อ 2 โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เป็นโปรแกรมของบริษัทใด
ก. Acrobat
ข. PostScript
ค. Adobe
ง. PDF
ข้อ 3 องค์ประกอบสำคัญในกำรทำ Web ให้ดูน่ำสนใจคืออะไร
ก. สี
ข. แสง
ค. อินเตอร์เน็ต
ง. รูปภำพ
ข้อ 4 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS5
ก. Menu Bar
ข. Toolbox
ค. Option Bar
ง. Chanel
ข้อ 5 ส่วนใดที่เป็นพื้นที่แสดงภำพ เป็นส่วนกรอบแสดงภำพสำหรับทำงำน
ก. Active Image Area
ข. Application Bar
ค. Panel
ง. Channel
ข้อ 6 Panel หมำยถึงอะไร
ก. เครื่องมือทุกชิ้นในกล่องเครื่องมือ
ข. วินโดว์เล็กๆ ที่ใช้สำหรับแสดงรำยละเอียด หรือควบคุมกำรทำงำนต่ำงๆ ของโปรแกรม
ค. ปรับค่ำ option ต่ำงๆของเครื่องมือที่กำลังเลือกให้กลับไปเป็นค่ำเริ่มต้น
ง. กำรปรับแต่งกำรทำงำนของเครื่องมือต่ำงๆ
ข้อ 7 แถบเมนูหรือ Menu Bar นั้นเป็นแถบสำหรับเลือกคำสั่งทำงำนซึ่งจะอยู่ที่ใดของโปรแกรม
ก. ด้ำนบน
ข. ด้ำนล่ำง
ค. ด้ำนซ้ำย
ง. ด้ำนขวำ
ข้อ 8 Menu Bar จะถูกแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มคำสั่ง
ก. 8
ค. 10

ข. 9
ง. 11
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ข้อ 9 แถบเครื่องมือใดต่อไปนี้ ที่สำมำรถย่อ-ขยำยภำพ ได้
ก. Application Bar
ข. Workspace
ค. Panel
ง. Active Image Area
ข้อ 10 แถบเครื่องมือใดต่อไปนี้ ที่สำมำรถจะสำมำรถกำหนดสีต่ำง ๆ ได้
ก. Application Bar
ข. Workspace
ค. Panel
ง. Active Image Area
ข้อ 11 ส่วนควบคุมใดต่อไปนี้ ที่ทำหน้ำที่แสดงและจัดกำรบันทึกกำรทำงำน
ก. Layer
ข. History
ค. Channel
ง. Bridge
ข้อ 12 กำรเข้ำสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ขั้นตอนใดต่อไปนี้ที่ถูกต้อง
ก. คลิก Start  Adobe Photoshop CS5
ข. คลิก Start Programs Adobe master collection CS5
ค. คลิก Start Programs Adobe master collection CS5Adobe Photoshop CS5
ง. คลิก Start Adobe master collection Adobe Photoshop
ข้อ 13 เมนูสำหรับกำรเรียกใช้และปรับแต่งเครื่องมือนักวัดระยะ และคำนวณพื้นที่คือเมนูใด
ก. 3 D
ข. view
ค. Snap
ง. Analysis
ข้อ 14 ในกำรสร้ำงงำนกรำฟิก ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ต้องตั้ง Resolution เป็นเท่ำไหร่
ก. 50 dpi
ข. 68 dpi
ค. 72 dpi
ง. 89 dpi
ข้อ 15 โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ได้รับควำมนิยมมำกปัจจุบัน โดยพัฒนำมำถึงเวอร์ชั่นใด
ก. เวอร์ชั่น 5
ข. เวอร์ชั่น 6
ค. เวอร์ชั่น 7
ง. เวอร์ชั่น 8
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กระดำษคำตอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

ข้อ
11
12
13
14
15

ก

ข

ค

ง
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เรียนรู้และเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
AdobePhotoshop CS5
Adobe Photoshop CS5 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้ำงและตกแต่งภำพที่มีชื่อเสียงและได้รับควำมนิยม
มำกที่สุด อันเนื่องมำจำกคุณสมบัติเด่น ซึ่งมีอยู่อย่ำงมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นควำมสำมำรถจัดกำรกับไฟล์สำรพัดชนิดที่ใช้
ในงำนประเภทต่ำง ๆ ทั้งรูปที่จะนำไปผ่ำนกระบวนกำรพิมพ์และรูปที่นำไปใช้ในเว็บเพจหรือส่งผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิคส์
มีควำมสำมำรถเป็นเยี่ยมในกำรแก้ไขตกแต่งภำพ และกำรสร้ำงเอฟเฟ็คต์พิเศษต่ำง ๆ มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพและ
ควำมยืดหยุ่นสูง สำมำรถบันทึกขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำ ๆ ไว้เรียกใช้ภำยหลังตลอดจนมีผู้ผลิตปลั๊กอิน (plug-in) ให้เป็น
จำนวนมำก ซึ่งปลั๊กอินก็คือ โปรแกรมเสริมสำหรับช่วยให้กำรทำงำนที่ซับซ้อนสำเร็จลงได้อย่ำงรวดเร็ว
ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่ำงของงำนประเภทต่ำง ๆ ซึ่งคุณสำมำรถใช้ Photoshop ช่วยจัดกำรได้อย่ำงง่ำยดำย
แก้ไขภาพถ่ายที่บกพร่องหรือมีตำหนิ เช่น ปรับสีที่เพี้ยนปรับแสงเงำที่สว่ำงหรือมืดเกินไปลบแสงแฟลช
ที่สะท้อนในดวงตำ
ตกแต่งภาพ เช่น ตัดส่วนที่ไม่ต้องกำรออกไป ลบองค์ประกอบที่รกรุงรัง ปรับภำพให้เบลอหรือคมชัด
ปรับผิวกำยนำงแบบให้ขำวนวลและขจัดไฝฝ้ำต่ำง ๆ ขจัดเม็ดสีที่เกิดในภำพที่สแกนจำกสิ่งพิมพ์
ดัดแปลงภาพ เช่น ทำภำพใหม่ให้กลำยเป็นภำพสีซีเปียแบบโบรำณ หรือแปลงภำพเก่ำ ๆ ที่เป็นขำวดำ
ให้กลำยเป็นภำพสี เปลี่ยนภำพคนให้อ้วนขึ้น-ผอมลง หรือเด็ก-แก่กว่ำที่เป็นจริง
ใส่เอฟเฟ็คต์พิเศษให้ภำพ เช่นทำให้เหมือนกำลังมองภำพผ่ำนกระจกชนิดและลำยต่ำง ๆ หรือเหมือนเงำ
สะท้อนในน้ำเปลี่ยนภำพถ่ำยให้ดูคล้ำยภำพวำด ด้วยเครื่องมือหลำกหลำยชนิดใส่ประกำยแสงหรือเงำให้วัตถุ ทำวัตถุ
แบน ๆ ให้ดูเป็น 3 มิติ เปลี่ยนโทนสีของภำพ
สร้างภาพกราฟิก ซึ่งผสมผสำนระหว่ำงภำพถ่ำย ข้อควำมและภำพวัตถุหรือเอฟเฟ็กต์พิเศษ ที่สร้ำงขึ้น
ใน Photoshop เพื่อใช้ในงำนผลิตสื่อโฆษณำทำปกหนังสือหรือนิตยสำร หรือใช้ตกแต่งเว็บเพจ
ความเป็นมาของ Photoshop
Photoshop เป็นโปรแกรมของบริษัท Adobe (“อะ-โด-บี”้ ) ซึ่งเป็นผู้พัฒนำซอฟต์แวร์ด้ำนกรำฟิกและ
อุตสำหกรรมกำรพิมพ์รำยสำคัญ รวมถึงเป็นผู้คิดค้นภำษำ PostScript และไฟล์แบบ PDF (Portable Document
Format) ที่ใช้กันในวงกำรพิมพ์และกำรจัดรูปแบบเอกสำรบนอินเตอร์เน็ตด้วย ดังนั้น Photoshop จึงสำมำรถทำงำน
ร่วมและแลกเปลี่ยนไฟล์กับโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ทำงำนด้ำนกรำฟิกได้อย่ำงกว้ำงขวำง เช่น โปรแกรม Illustrator,
PageMaker และ Acrobat ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นของ Adobe เช่นกัน
Photoshop ออกเวอร์ชั่นแรกในปี 1990 และได้รับกำรพัฒนำต่อเนื่องมำเรื่อย ๆ เป็นเวอร์ชั่น 2,2.5, 3, 4, 5,
5.5 และ 6, 7, CS2, CS3, CS4 จนกระทั่งล่ำสุด คือเวอร์ชั่น CS5 ในขณะนี้ โดยมีขีดควำมสำมำรถใหม่ ๆ สำหรับ
กำรจัดกำรกับภำพขึ้นมำอีกตัวหนึ่ง คือ Adobe Bridge CS5 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดกำรภำพถ่ำยของเรำ
ซึ่งทำหน้ำที่เหมือนกำรทำงำนใน Explorer หรือบำงอย่ำงอำจจะทำได้ดีกว่ำด้วยซ้ำ เช่น กำรจัดกลุ่มภำพ กำรแสดง
รำยละเอียดของภำพ เช่น กล้องที่ใช้ถ่ำยด้วยเลนส์แบบไหน โฟกัสเท่ำไร ค่ำ white balance เท่ำไร เป็นต้น
และที่สำคัญคือสำมำรถดูตัวอย่ำงไฟล์ภำพของ Photoshop นำมสกุล .psd ได้ โดยไม่ต้องเปิดดูใน Photoshop
และยังมีคำสั่งอัตโนมัติที่สำมำรถเลือกใช้กับไฟล์ภำพได้อีกด้วย
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ทาไมจึงเป็น Photoshop CS5
Photoshop เวอร์ชั่นใหม่ ที่หลำยคนรอคอยได้ปรำกฏตัวออกมำพร้อมกับควำมแปลกใหม่ เริ่มที่ชื่อเวอร์ชัน
จำกตัวเลขที่คุ้นเคยได้เปลี่ยนเป็นตัวอักษร CS และในปัจจุบันได้ถูกพัฒนำขึ้นจนเป็นเวอร์ชั่น CS5 ควำมแปลกใหม่
อีกอย่ำง ได้แก่ สัญลักษณ์รูปดวงตำ ก็กลำยมำเป็นรูปขนนกสีสดใส จนปัจจุบันมีสัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน
และมีตัวอักษรย่อของโปรแกรม ดังรูป ซึ่งจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกับ Creative Suit ซึ่งรองรับโปรแกรมของ
Macro Media ไว้ด้วยกัน กำรพัฒนำของ Photoshop ครั้งนี้ผู้ผลิตต้องกำรให้ผู้ใช้ได้รับรู้ถึงวิวัฒนำกำรใหม่จำก
โปรแกรมค่ำย Adobe ที่รวมตัวเป็นชุด Creative Suit ซึ่งเป็นที่มำของเวอร์ชั่น CS และ Photoshop CS5
ก็เป็นส่วนหนึ่งของชุด Creative Suit
นับตั้งแต่ Photoshop เวอร์ชั่นแรกเปิดตัว ก็ได้รับควำมสนใจจำกวงกำรตกแต่งภำพ ต่อมำโปรแกรม
ได้รับกำรพัฒนำคุณสมบัติเพิ่มขึ้นในเวอร์ชั่นใหม่ จนสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนตกแต่งภำพของนักออกแบบ
หลำยกลุ่มมำกขึ้น รวมกับควำมสนใจของกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่ต้องกำรเรียนรู้โปรแกรมเพื่อตกแต่งภำพ ก็มักเลือก
Photoshop เป็นลำดับแรก ทำให้โปรแกรมได้รับควำมนิยมมำกปัจจุบัน Photoshop พัฒนำมำถึงเวอร์ชั่น 8 หรือ
เรียกว่ำ Photoshop CS และพัฒนำมำเป็นเวอร์ชั่น CS2 จนถึง CS5 ในปัจจุบันที่มีควำมสำมำรถมำกขึ้นหน้ำตำ
ปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยรวมทั้งรองรับกำรทำงำนกับกล้องดิจิตอลได้ ซึ่งกำรพัฒนำครั้งนี้ทำให้ Photoshop CS5
มีควำมโดดเด่นมำกยิ่งขึ้น
เว็บกราฟิก และ Adobe Photoshop
องค์ประกอบสำคัญในกำรทำWebให้ดูน่ำสนใจคงหนีไม่พ้นรูปภำพที่นำมำตกแต่ง ซึ่งผู้พัฒนำหลำยๆ คน
บ้ำงก็นำภำพสำเร็จมำใช้งำนบ้ำงก็นำภำพจำกเว็บอื่นๆ ที่ดูสวยงำมมำใช้ และก็มีไม่น้อยที่สร้ำงภำพเองโดยอำศัย
โปรแกรมกรำฟิกต่ำงๆ เช่น Photoshop , Photo Impact, Paint Shop เป็นต้นโปรแกรมPhotoshop นับว่ำเป็น
โปรแกรมกรำฟิกสุดฮิต ที่นิยมใช้ในกำรปรับแต่งภำพ หรือสร้ำงภำพเพื่อนำมำใช้งำนในเว็บ เนื่องจำกมีฟังก์ชัน
กำรทำงำน ที่หลำกหลำยมีฟิลด์เตอร์เพื่อปรับแต่งภำพ จำกค่ำยต่ำงๆ ทำให้ง่ำยต่อกำรปรับแต่งภำพตำมต้องกำร
เดิมทีนิยมใช้ Photoshop เพื่องำนสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) แต่ปัจจุบัน Web Design มีบทบำทในงำน
ธุรกิจและงำนกำรศึกษำสูงมำก จึงนำ Photoshop มำใช้ในงำนนี้ด้วย
กำรทำภำพกรำฟิกเพื่อใช้ในงำนเว็บ มีหลักกำรเฉพำะแตกต่ำงไปจำกงำนสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งเรื่องควำมละเอียด
ของภำพ (Resolution) ที่ใช้แค่ 72 dpi หรือจำนวนสีที่ใช้แสดงผลเป็นต้น ดังนั้นกำรศึกษำถึง ลักษณะเฉพำะ
ในกำรใช้ Photoshop สร้ำงกรำฟิกในงำนเว็บ จึงเป็นศำสตร์ที่น่ำสนใจอีกศำสตร์หนึ่ง

กำรสร้ำงงำนต้องตั้ง Resolution เป็น 72 dpi ด้วย
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การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
กำรเข้ำสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 สำมำรถทำได้ตำมขั้นตอนต่อไปนี้
1. คลิกเมำส์ที่ปุ่ม Start บนแถบงำน
2. เลื่อนเมำส์มำชี้ที่ Programs แล้วเลื่อนมำคลิกที่หัวข้อ Adobe master collection CS5 จำกนั้นเลือก
Adobe Photoshop CS5 จะสำมำรถเข้ำสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ได้
จำกนั้นจะเข้ำสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ดังรูป

หน้าจอของ screen เมื่อเรียกใช้โปรแกรม Photoshop CS5

พื้นที่การทางานของ Adobe Photoshop CS5 เมื่อเปิดเข้ามาใช้งานครั้งแรก
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รู้จักส่วนประกอบ Photoshop CS5
กำรทำควำมรู้จักและสร้ำงควำมคุ้นเคยกับส่วนประกอบต่ำง ๆ ของโปรแกรมเป็นพื้นฐำนที่ดีที่จะนำไปสู่
กำรใช้งำนโปรแกรมในระดับสูง เพรำะจะทำให้เรำมีควำมคล่องตัวเป็นอย่ำงมำกในกำรทำงำนที่มีควำมสลับซับซ้อน
มำก ๆ เรำจะมำทำควำมรู้จักกับหน้ำตำ และส่วน ต่ำง ๆ ของ Photoshop CS5 กัน
เมื่อเรำเปิดโปรแกรม Photoshop CS5 ขึ้นมำเรำก็เห็นพื้นที่ทำงำนของโปรแกรม Photoshop CS5
ถูกเปิดขึ้นมำ ซึ่งภำยในจะประกอบไปด้วยส่วนกำรทำงำนหลัก ดังต่อไปนี้
Option bar

Application Bar

Workspace Menu

Menu
bar
แท็ปชื่อไฟล์

Tool Box
กล่องเครื่องมือ

D
พื้นที่แสดงภาพ

พื้นที่หลังโปรแกรม

Menu Bar เป็นแถบกลุ่มคำสั่งที่บรรจุคำสั่งสำหรับกำรทำงำนทั้งหมดใน

พาเนลPanel

Photoshop CS5 โดยจะแบ่ง

ออกเป็น 11 หมวดหมู่ด้วยกันตำม กลุ่มชนิดของกำรใช้งำน
Option Bar เป็นแถบสำหรับแสดงส่วนตัวเลือกหรือส่วนปรับแต่งเสริมกำรทำงำนของเครื่องมือ (Tool)
ที่เรำเลือกใช้งำนจำกใน Toolbox
Toolbox เป็นกล่องสำหรับเก็บเครื่องมือสำหรับใช้ทำงำนกับพื้นที่ทำงำนโดยจะประกอบได้ด้วยเครื่องมือ
หลำย ๆ ชนิดด้วยกัน
Active Image Area หรือ พื้นที่แสดงภำพ เป็นส่วนกรอบแสดงภำพสำหรับทำงำน หรือพื้นที่ทำงำน
สำมำรถเปิดขึ้นมำได้หลำย ๆ กรอบพื้นที่ทำงำน พร้อม ๆ กันแต่สำมำรถเลือกทำงำนได้ทีละกรอบทำงำนเท่ำนั้น
Panel เป็นส่วนหน้ำต่ำงย่อย ๆ สำหรับอำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำน และเป็นส่วนควบคุมส่วนย่อย
ในกำรทำงำนต่ำง ๆ ด้วยเช่น กำรกำหนดสี, กำหนดกำรทำงำน Layer หรือ Channel สีของภำพกำรแสดง และ
จัดกำรบันทึกกำรทำงำน (History) เป็นต้น ซึ่งในแต่ละ Panel ยังประกอบไปด้วย Tab หัวข้อย่อยต่ำง ๆ ตำมแต่ละ
ส่วนของกำรทำงำน
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Application Bar (แอพพลิเคชั่นบำร์) เป็นแถบเครื่องมือที่เก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้งำนบ่อย ๆ

เอำไว้ เช่น
เปิดโปรแกรม Bridge หมุนพื้นที่ทำงำน, ย่อ-ขยำยภำพ , จัดเรียงวินโดวส์ภำพ และจัดองค์ประกอบของเครื่องมือ
ตำมพื้นที่ใช้งำน (Workspace) ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมำในส่วนของ Photoshop CS5
Workspace (พื้นที่ใช้งำน) เป็นกำรเลือกพื้นที่กำรทำงำนของ Photoshop ซึ่งเพิ่มเติมในเวอร์ชั่น CS5
ซึ่งเป็นกำรจัดพื้นที่ให้เหมำะสมกับกำรทำงำนโดยในกำรทำงำนของส่วนประกอบภำยใน Adobe Photoshop CS5
มีวิธีกำรทำงำนที่จะขยำยควำมให้สำมำรถเข้ำใจและใช้งำนได้อยู่หลำยส่วนดังต่อไปนี้
Menu Bar(แถบเมนู)
แถบเมนูหรือ Menu Bar นั้นเป็นแถบสำหรับเลือกคำสั่งทำงำนโดยจะอยู่ทำงด้ำนบนของโปรแกรม
ซึ่งกำรใช้งำน Menu Bar ใน Photoshop CS5 นั้นก็จะเหมือนกันกับโปรแกรมใช้งำนอื่น ๆ โดยใน Photoshop CS5
นั้น Menu Bar จะถูกแบ่งออกเป็น 11 กลุ่มคำสั่งด้วยกัน คือ

1.File ชุดกลุ่มคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับไฟล์รูปภำพ เช่น สร้ำงไฟล์ใหม่
ไม่ว่ำจะเป็นคำสั่งสร้ำงพื้นที่ทำงำนใหม่คำสั่งปิดพื้นที่ทำงำน
คำสั่งบันทึก เปิดหรือปิดภำพ

2. Edit รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภำพ และปรับแต่งกำรทำงำนของโปรแกรมเบื้องต้น เช่น
คัดลอก , วำง , ยกเลิกคำสั่ง ,แก้ไขเครื่องมือ
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3. Image ชุดกลุ่มคำสั่งเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรแก้ไขภำพโดยจะเป็นกำรจัดกำรแก้ไขรูปภำพทั้งหมด (ทุก Layer
ในพื้นที่ทำงำน) เช่น กำรแก้ไขขนำดของภำพ กำรทำสำเนำภำพรวมทั้งกำรเพิ่ม
Layer พิเศษชนิดต่ำง ๆ ลงไปในภำพ

4.Layer ชุดกลุ่มคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนต่ำง ๆ ของ Layer ไม่ว่ำจะเป็น
กำรสำเนำเพิ่มหรือลบ Layer ชนิดต่ำง ๆ ในภำพ รวมทั้งกำรย้ำยตำแหน่งลำดับ
ชั้นของ Layer

5.Select ชุดกลุ่มคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกพื้นที่แบบต่ำง ๆ ในพื้นที่ทำงำนรวมไป
ถึงกำรแก้ไขพื้นที่ที่เรำเลือกไปแล้วด้วย

6. Filter ชุดกลุ่มคำสั่งสำหรับเลือกใช้งำน Filter แบบต่ำง ๆ ลงไปในภำพ
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7. Analysis เมนูสำหรับกำรเรียกใช้และปรับแต่งเครื่องมือนักวัดระยะ
และคำนวณพื้นที่ (เฉพำะ CS5รุ่น Extended)

8. 3D ชุดกลุ่มคำสั่งที่รวมคำสั่งที่ใช้กับภำพแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นคำสั่งที่เพิ่มเติม
ในเวอร์ชั่น CS5

9. View ชุดกลุ่มคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดมุมมองในพื้นที่ทำงำน เช่น กำรเปิดหรือปิดเส้น Gird กำรเปิดหรือปิด
กำรทำ Snap ในพื้นที่ทำงำน กำรย่อหรือขยำยมุมมองของภำพ

10. Window ชุดกลุ่มคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดหรือปิดหน้ำต่ำง หรือ Palette
ต่ำง ๆ ในพื้นที่ทำงำน
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11. Help ชุดกลุ่มคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตัวช่วยพิเศษต่ำงๆ สำหรับเปิดดูข้อมูล
ช่วยเหลือและคำแนะนำในกำรทำงำน

สำหรับคำสั่งต่ำง ๆ ที่แสดงอยู่ใน Menu Bar นั้นในบำงคำสั่งยังมีกำรเพิ่มออกเป็นคำสั่งย่อย ๆ ได้อีกหลำย
คำสั่งให้เลือกใช้งำน โดยคำสั่งที่จะต้องเลือกตัวเลือกคำสั่งย่อยนั้น จะมีไอคอนรูปสำมเหลี่ยมเล็ก ๆ (ชี้ไปทำงขวำ)
แสดงอยู่ทำงขวำมือของแถบคำสั่งย่อยที่ต้องกำรใช้งำน



Tip คำสั่งบำงคำสั่งจะมีคีย์ลัดสำหรับช่วยให้เรียกใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น กำรสร้ำง
ไฟล์ภำพใหม่ อำจจะเลือกคำสั่ง File >> Newหรือกดคีย์ Ctrl+N แทนคำสั่ง
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Tool Box (กล่อง)
เครื่องมือ)
หำกเปรียบเทียบกับควำมเป็นจริงแล้ว Tool Box ก็คือ กระบะหรือกล่องสำหรับบรรจุเครื่องมือ เครื่องใช้
ต่ำง ๆ สำหรับกำรทำงำนใน Photoshop CS5 นั้น Tool Box เป็นส่วนที่เรำจะต้องทำงำนอยู่ด้วยแทบจะตลอดเวลำ
ซึ่งภำยใน Tool Box นั้น จะบรรจุไปด้วยเครื่องมือต่ำง ๆ มำกมำยหลำยชนิดด้วยกันเนื่องจำกมีจำนวนมำก จึงจะต้อง
มีกำรเก็บเป็นหมวดหมู่และแยกไว้เป็นชนิดและกำรใช้งำนแต่ละประเภท ในกำรเก็บเครื่องมือในกล่อง Tool Box นี้
จะเก็บไว้ในหมวดหมู่เดียวกันและมีเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ในเครื่องมือกลุ่มเดียวกัน สังเกตได้ว่ำจะมีลูกศรเล็กห้อยท้ำย
ที่เครื่องมือนั้น ๆ แสดงว่ำยังมีเครื่องมืออื่น ๆ อยู่อีก เช่น เครื่องมือ Brush Tool
จะมีเครื่องมือย่อยอยู่อีก
คือ Pencil Tool เป็นรูปดินสอ
เมื่อเรำต้องกำรเรียกใช้เครื่องมือย่อยที่อยู่ในเครื่องมือหลักให้คลิกที่ปุ่มเครื่องมือหนึ่งครั้งพร้อมกดค้ำงไว้สัก
พักเดียวก็จะแสดงเครื่องมือที่บรรจุอยู่ และเวลำที่เลือกเครื่องมือนั้น ๆ แล้วที่รูปพอยน์เตอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นรูป
เครื่องมือที่เลือกทันทีนั่นแสดงว่ำเรำได้เลือกเครื่องมือนั้นแล้ว
กล่องเครื่องมือสำมำรถเคลื่อนย้ำยตำแหน่ง
โดยคลิกที่แถบนี้แล้วลำกไปวำงในบริเวณที่
ต้องกำร
คลิกค้ำงไว้ที่เครื่องมือเพื่อแสดง
เครื่องมือที่อยู่ในปุ่มเครื่องมือ

ใน Tool Box ได้แบ่งเครื่องมือต่ำง ๆ ออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรใช้งำนแล้วยังบอกถึงประเภทและ
หน้ำที่ของแต่ละอุปกรณ์ได้อีกด้วย โดยสังเกตได้จำกเส้นคั่นระหว่ำงกลุ่มของไอคอนดังภำพ
แยกเครื่องมือออกเป็นกลุ่ม ๆ
ในกำรใช้งำนแต่ละอย่ำงโดย
สังเกตที่เส้นคั่นในแต่ละกลุ่ม
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Option Bar

Option Bar เป็นส่วนที่ใช้ในกำรปรับแต่งกำรทำงำนของเครื่องมือต่ำง ๆ ซึ่งรำยละเอียดใน Option Bar
จะเปลี่ยนไปตำมเครื่องมือที่เรำเลือกใช้ในขณะนั้น เช่นเมื่อคุณเลือกเครื่องมือพู่กัน บน Tool box ก็จะประกอบด้วย
Option ที่ใช้กำหนดขนำดและลักษณะหัวพู่กัน, โหมดในกำรระบำย, ควำมโปร่งใสของสีและอัตรำกำรไหลของสี
เป็นต้น
โดยปกติ Option Bar จะอยู่ด้ำนบนของพื้นที่ทำงำน โดยอยู่ถัดมำจำกเมนูบำร์ แต่คุณสำมำรถใช้เมำส์คลิก
บริเวณเส้นจุด ๆ ทำงด้ำนซ้ำยของ Option Bar แล้วลำกออกจำกใต้เมนูบำร์เพื่อไปวำงที่อื่นได้เมื่อคุณต้องกำร
นำกลับไปไว้ตำแหน่งเดิมคุณก็เพียงคลิกลำกบริเวณแถบสีด้ำนหน้ำกลับไปวำงใต้เมนูบำร์อีกครั้ง
ในกรณีที่คุณต้องกำรปิด Option Bar ให้เลือกเมนูคำสั่ง Window เลือกคำสั่ง Options และเมื่อต้องกำร
เปิดใช้ใหม่ก็เลือกเมนูคำสั่ง Window เลือกคำสั่ง Options อีกครั้งเมื่อคุณคลิกไอคอนที่แสดงชนิดเครื่องมือ
ที่กำลังเลือก (ริมซ้ำยของ Option Bar) หรือคลิกตรงลูกศรหลังช่องดังกล่ำว จะปรำกฏพำเนล Tool สำหรับใช้เลือก
และบันทึกเครื่องมือพร้อมทั้ง option ที่กำหนดไว้เพื่อเก็บไว้ใช้ภำยหลัง
แต่เมื่อคุณคลิกขวำบนไอคอนดังกล่ำว จะปรำกฏเมนูคำสั่งสำหรับใช้ปรับ option กลับสู่ค่ำเริ่มต้น ดังนี้
Reset Tool คือปรับค่ำ option ต่ำง ๆ ของเครื่องมือที่กำลังเลือกให้กลับไปเป็นค่ำเริ่มต้น
Reset All Tools คือปรับค่ำ option ของเครื่องมือทุกชิ้น ในกล่องเครื่องมือกลับไปเป็นค่ำเริ่มต้น

พาเนลต่างๆ (Panel)

พำเนลที่อยู่ในเมนู
คำสั่ง Window
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พำเนล หมำยถึง วินโดว์เล็ก ๆ ที่ใช้สำหรับแสดงรำยละเอียด หรือควบคุมกำรทำงำนต่ำง ๆ ของโปรแกรม
เช่น พำเนล Color ใช้เลือกสี และพำเนล Layers ใช้จัดกำรกับเลเยอร์ ตำมปกติพำเนลจะถูกจัดไว้เป็นกลุ่มซ้อน ๆ กัน
เพื่อประหยัดพื้นที่หน้ำจอ และยึดอยู่กับขอบขวำของวินโดว์โปรแกรม
คลิกลำกปรับควำม
กว้ำงของแผงพำเนล
คลิกเพื่อยุบ/ขยำยแผง
พำเนล
พำเนลที่ถูกยุบลงเป็น
ปุ่ม
คลิกลำกปรับควำมสูง
ของกลุ่มพำเนล

คลิกลำกปรับควำม
กว้ำงของกลุ่มพำเนล
แผงพำเนลที่ยดึ อยู่กับขอบขวำของวินโดว์โปรแกรม ประกอบด้วย กลุ่มพำเนลหลำยกลุ่มที่เรียงต่อ ๆ กัน
กลุ่มพำเนลที่ถูกแยก
ออกมำเป็นอิสระ
คลิกลำกยุบ/ขยำยแผงพำเนล
ให้เป็นปุ่ม หรือปุ่มพร้อมชื่อ
กลุ่มพำเนลที่ถูกยุบ
ลงเป็นปุ่มพร้อมชื่อ

เรำสำมำรถจัดองค์ประกอบของพำเนล และแผงพำเนลเพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน
แท็บชื่อของพำเนล
พำเนลต่ำงๆ ที่จัดไว้
เป็นกลุ่มเดียวกัน
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วิธีเปิด /ปิดพาเนล

เปิด/ปิดพาเนลด้วยคาสั่ง
เลือกคำสั่ง Window >>ชื่อพำเนล (เช่น Window>> Layers คือกำรปิดหรือเปิดพำเนล Layers )
กดคีย์ลัดของคำสั่ง

คำสั่งใช้เปิด/ปิดพำเนล

พำเนลที่เปิดอยู่
คีย์ลัดของพำเนล
พำเนลที่ปิดอยู่หรือถูกบัง
โดยพำเนลอื่น

เปิด/ปิดพาเนลจากแผงพาเนล
หำกพำเนลถูกบังอยู่ ก็คลิกที่แท็บชื่อของพำเนลนั้น
หำพำเนลถูกยุบเป็นปุ่ม ก็คลิกที่ปุ่มของพำเนลนั้น

คลิกปิดพำเนล

คลิกเปิด/ปิดพำเนล คลิกเปิดพำเนล
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ยุบ/ขยาย/ปิด กลุ่มพาเนล
กำรยุบกลุ่มพำเนลคลิกที่ปุ่ม
พำเนลจะถูกยุบจนเหลือเพียงแท็บชื่อ
กำรขยำยกลุ่มพำเนลกลับคืน คลิกที่ปุ่ม
กำรปิดกลุ่มพำเนลคลิกที่ปุ่ม

คลิกยุบกลุ่มพำเนล

คลิกปิดกลุ่มพำเนล

คลิกขยำยกลุ่มพำเนล
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ปรับขนาดกลุ่มพาเนล
ทำได้โดยคลิกลำกที่ด้ำนและมุมต่ำง ๆ ของพำเนลหรือคลิกลำกที่ไซส์บ็อกซ์ (size box) ตรงมุมขวำล่ำง
(บำงพำเล็ตที่ไม่มี size box จะไม่สำมำรถปรับขนำดได้)

ปรับควำมกว้ำง

ปรับควำมยำว

ปรับควำมกว้ำงและ
ควำมสูง

เมนูของพาเนล
พำเนลแต่ละอันจะมีกลุ่มคำสั่งประจำตัว ซึ่งเรำเปิดขึ้นมำได้โดยคลิกปุ่ม

ตรงมุมขวำบน

คลิกเปิดเมนูคำสั่งของพำเล็ต
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จัดระเบียบพาเนล
เรำสำมำรถจัดตำแหน่งของกลุ่มพำเนลต่ำง ๆ บนหน้ำจอเพื่อควำมสะดวกในกำรทำงำน รวมไปถึงกำรย้ำย
พำเนลระหว่ำงกลุ่ม จัดเป็นกลุ่มใหม่ หรือสลับลำดับระหว่ำงพำเนลในกลุ่มเดียวกัน โดยเทคนิคพื้นฐำน ประกอบด้วย
กำรจัดกลุ่มพำเนลให้คลิกลำกที่แถบหัวของกลุ่ม
กำรจัดพำเนลให้คลิกลำกที่แท็บชื่อของพำเนล
แถวหัวของกลุ่มพำเนล

ย้ายกลุ่มพาเนลของแผง
พาเนลทำได้โดยกำรคลิกลำกที่แถบหัวของกลุ่ม แล้วนำไปวำงแทรกระหว่ำง หรือต่อจำกกลุ่มอื่น บนแผงพำเนล
(สังเกตเส้นสีฟ้ำซึ่งแสดงตำแหน่งที่กลุ่มพำเนลจะถูกวำง) ดังตัวอย่ำง

กำรย้ำยกลุ่มพำเนลไป
แทรกหรือวำงต่อจำก
กลุ่มอื่น

กำรย้ำยกลุ่มพำเนลไปวำงข้ำงกลุ่มอื่น
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ย้ายพาเนลเพื่อวางเป็นกลุ่มใหม่บนแผงพาเนล

ย้ายพาเนลหรือกลุ่มพาเนลเพื่อวางเป็นอิสระจากแผงพาเนล

ย้ายพาเนลระหว่างกลุ่ม

24
สลับลาดับพาเนลภายในกลุ่ม

ทำได้โดย คลิกลำกแท็บชื่อของพำเนล ไปทำงซ้ำย/ขวำ

ปิดพาเนลภายในกลุ่ม

ทำได้โดยกำรคลิกปุ่ม

บนแท็บชื่อของพำเนล

การใช้ Workspace
พื้นที่กำรทำงำนของ Photoshop จะเรียกว่ำ Workspace คือ กำรจัดพื้นที่ให้เหมำะสมกับกำรทำงำน เช่น
เครื่องมือ พำเนล หรือ ทำไฮไลท์สีคำสั่งที่เกี่ยวข้องไว้ให้ โดยเริ่มแรกจะเตรียมพื้นที่ของ Workspace มำตรฐำนที่ชื่อ
“Essentials” ไว้ให้ แต่ยังมีพื้นที่สำหรับกำรทำงำนในด้ำนต่ำง ๆ ไว้ให้เลือกใช้พื้นที่ชื่อ “Painting” โปรแกรมก็จะจัด
แสดงพำเนลที่ใช้สำหรับกำรวำดและตกแต่งภำพให้
ชื่อของ WorkspaceMenu ที่ CS5 เพิ่มเติมให้
เป็นเมนูที่สำมำรถเรียกใช้ได้อย่ำงสะดวก
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Workspace แบบ Essentials

Workspace แบบ Design

26
Workspace แบบ Painting

นอกจำกนี้ยังสำมำรถเลือกเมนูของ Workspace เพิ่มเติม เพื่อปรับแต่ง หรือ เลือกรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น
แบบ 3D, แบบ Motion โดยกำรคลิกที่ปุ่ม >>จะเกิดป๊อปอัพเมนูเพื่อเลือกคำสั่งอื่น ๆ หรือถ้ำต้องกำร Reset
รูปแบบของ Workspace ก็คลิกที่เมนูคำสั่ง Reset ตำมเมนูที่เลือกใช้อยู่ และถ้ำต้องกำรสร้ำง Workspace ขึ้นมำ
ใช้งำนใหม่เอง ให้เลือกที่เมนูคำสั่ง New Workspace เพื่อสร้ำง Workspace สำหรับวำงพื้นที่ส่วนตัวของตนเองใน
โปรแกรม Photoshop
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กำรบันทึกกำรจัดแต่งหน้ำจอวินโดวส์ โดยกำรจัดเรียงพำเล็ต ต่ำง ๆ ให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่และเรียงลำดับกัน
แบบสวยงำมเป็ น ระเบี ย บ สำมำรถทำได้โ ดยคลิ กไปที่เมนู Windows เลื อกคำสั่ ง Workspace เลื อกคำสั่ ง
Workspace Reset Palette Locations โดยจัดตำแหน่งเป็นค่ำเริ่มต้น
1. พำเล็ตต์ที่ไม่เป็นระเบียบที่อยู่บน Workspace
2. ใช้คำสั่งบนเมนูบำร์
นอกจำกจะมีปุ่มคำสั่ง Workspace Menu แล้วยังสำมำรถเลือกใช้คำสั่ง Workspace บนเมนูบำร์ได้
คือ เลือกเมนูคำสั่ง Windows บนเมนู บำร์ แล้ วเลือกคำสั่ง Workspace >>Workspace จะปรำกฏเมนูของ
กำรกำหนดพื้นที่ Workspace ดังรูป
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กิจกรรมที่ 1
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาถามให้เข้าใจ และเขียนตอบคาถามในช่องว่างที่กาหนดให้ ให้ถูกต้อง
คะแนน 10 คะแนน
1. จงอธิบายการความเป็นมาของ Photoshop มาพอสังเขป (5 คะแนน)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ............................
....................................................................................................................................................................................
2. จงอธิบายการเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 มาอย่างละเอียด (5 คะแนน)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .......
....................................................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 2
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กาหนดให้ และทาเครื่องหมาย หน้าข้อที่กล่าวถูกต้อง
และทาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่กล่าวผิด ให้ถูกต้อง คะแนน 10 คะแนน
1. Photoshop เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างและตกแต่งภาพที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุด
2. องค์ประกอบสาคัญในการทา Web ให้ดูน่าสนใจ คงหนีไม่พ้นรูปภาพที่นามาตกแต่ง
3. การทาภาพกราฟิกเพื่อใช้ในงานเว็บ มีหลักการเฉพาะ ที่เหมือนกันกับงานสื่อสิ่งพิมพ์
4. ในการเปิดใช้งานโปรแกรม คลิก Start  Adobe master collection  Adobe Photoshop
5. Tool box เป็นกล่องสาหรับเก็บเครื่องมือสาหรับใช้ทางานกับพื้นที่ทางาน โดยจะประกอบได้ ด้วยเครื่องมือ
หลาย ๆ ชนิดด้วยกัน
6. Menu Bar เป็นแถบกลุ่มคาสั่งที่บรรจุคาสั่งสาหรับการทางานทั้งหมดใน Photoshop CS5 โดยจะแบ่ง
ออกเป็น 10 หมวดหมู่ด้วยกันตาม กลุ่มชนิดของการใช้งาน
7. Reset All Tools คือปรับค่า option ของเครื่องมือทุกชิ้นในกล่องเครื่องมือกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น
8. พาเนล หมายถึง วินโดว์เล็กๆ ที่ใช้สาหรับแสดงรายละเอียด หรือควบคุมการทางานต่างๆ ของโปรแกรม
9. พื้นที่การทางานของ Photoshop จะเรียกว่า Workspace
10. Edit รวมคาสั่งที่ใช้สาหรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการทางานของโปรแกรมเบื้องต้น
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แบบทดสอบหลัง เรี ยน
เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
เล่มที่ 1 ทำควำมรู้จักและเริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำเครื่องหมำยกำกบำท ( X )
ลงในกระดำษคำตอบ เวลำ 10 นำที คะแนน 15 คะแนน
ข้อ 1 ส่วนใดที่เป็นพื้นที่แสดงภำพ เป็นส่วนกรอบแสดงภำพสำหรับทำงำน
ก. Active Image Area
ข. Application Bar
ค. Panel
ง. Channel
ข้อ 2 Photoshop เป็นโปรแกรมของบริษัทใด
ก. Acrobat
ค. Adobe

ข. PostScript
ง. PDF

ข้อ 3 ข้อใดต่อไปนี้คือคุณสมบัติของโปรแกรม Photoshop
ก. แทรกดนตรี
ข. สร้ำงและตกแต่งภำพ
ค. ถ่ำยวีดีโอ
ง. ถ่ำยภำพ
ข้อ 4 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของ Photoshop CS5
ก. Menu Bar
ข. Toolbox
ค. Option Bar
ง. chanel
ข้อ 5 องค์ประกอบสำคัญในกำรทำ Web ให้ดูน่ำสนใจคืออะไร
ก. สี
ข. แสง
ค. อินเตอร์เน็ต
ง. รูปภำพ
ข้อ 6 แถบเครื่องมือใดต่อไปนี้ ที่สำมำรถย่อ-ขยำยภำพ ได้
ก. Application Bar
ข. Workspace
ค. Panel
ง. Active Image Area
ข้อ 7 พาเนล หมำยถึงอะไร
ก. เครื่องมือทุกชิ้นในกล่องเครื่องมือ
ข. วินโดว์เล็กๆ ที่ใช้สำหรับแสดงรำยละเอียด หรือควบคุมกำรทำงำนต่ำงๆ ของโปรแกรม
ค. ปรับค่ำ option ต่ำงๆ ของเครื่องมือที่กำลังเลือกให้กลับไปเป็นค่ำเริ่มต้น
ง. กำรปรับแต่งกำรทำงำนของเครื่องมือต่ำงๆ
ข้อ 8 Menu Bar จะถูกแบ่งออกเป็น กี่กลุ่มคำสั่ง
ก. 8
ค. 10

ข. 9
ง. 11
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ข้อ 9 แถบเมนูหรือ Menu Bar นั้นเป็นแถบสำหรับเลือกคำสั่งทำงำน ซึ่งจะอยู่ที่ใดของโปรแกรม
ก. ด้ำนบน
ข. ด้ำนล่ำง
ค. ด้ำนซ้ำย
ง. ด้ำนขวำ
ข้อ 10 ส่วนควบคุมใดต่อไปนี้ ที่ทำหน้ำที่แสดงและจัดกำรบันทึกกำรทำงำน
ก. Layer
ข. History
ค. Channel
ง. Bridge
ข้อ 11 ในกำรสร้ำงงำนกรำฟิก ในโปรแกรมต้องตั้ง Resolution เป็นเท่ำไหร่
ก. 50 dpi
ข. 68 dpi
ค. 72 dpi
ง. 89 dpi
ข้อ 12 กำรเข้ำสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ขั้นตอนใดต่อไปนี้ที่ถูกต้อง
ก. คลิก Start  Ulead Video Studio 11
ข. คลิก Start  Programs  Adobe master collection CS5
ค. คลิก Start  Programs  Adobe master collection CS5 Adobe Photoshop CS5
ง. คลิก Start  Adobe master collection  Adobe Photoshop
ข้อ 13 เมนูสำหรับกำรเรียกใช้และปรับแต่งเครื่องมือนักวัดระยะ และคำนวณพื้นที่ คือเมนูใด
ก. 3 D
ข. view
ค. Snap
ง. Analysis
ข้อ 14 โปรแกรม Photoshop ได้รับควำมนิยมมำกปัจจุบัน โดยพัฒนำมำถึงเวอร์ชั่นใด
ก. เวอร์ชั่น 5
ข. เวอร์ชั่น6
ค. เวอร์ชั่น 7
ง. เวอร์ชั่น 8
ข้อ 15 แถบเครื่องมือใดต่อไปนี้ ที่สำมำรถจะสำมำรถกำหนดสีต่ำง ๆ ได้
ก. Application Bar
ข. Workspace
ค. Panel
ง. Active Image Area
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กระดำษคำตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

ข้อ
11
12
13
14
15

ก

ข

ค

ง
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กิจกรรมที่ 1
เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
เล่มที่ 1 ทำควำมรู้จักและเริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาถามให้เข้าใจ และเขียนตอบคาถามในช่องว่างที่กาหนดให้ ให้ถูกต้อง
คะแนน 10 คะแนน
1. จงอธิบายการความเป็นมาของ Photoshop มาพอสังเขป (5 คะแนน)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน..........................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. จงอธิบายการเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 มาอย่างละเอียด (5คะแนน)
ตอบ การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 สามารถทาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start บนแถบงาน
2. เลื่อนเมาส์มาชี้ที่ Programs แล้วเลื่อนมาคลิกที่หัวข้อ Adobe master collection CS5
จากนั้นเลือก Adobe Photoshop CS5 จะสามารถเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ได้
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กิจกรรมที่ 2
เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
เล่มที่ 1 ทำควำมรู้จักและเริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กาหนดให้ และทาเครื่องหมาย หน้าข้อที่กล่าวถูกต้อง
และทาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่กล่าวผิด ให้ถูกต้อง คะแนน 10 คะแนน
1. Photoshop เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างและตกแต่งภาพที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุด
2. องค์ประกอบสาคัญในการทา Web ให้ดูน่าสนใจ คงหนีไม่พ้นรูปภาพที่นามาตกแต่ง
3. การทาภาพกราฟิกเพื่อใช้ในงานเว็บ มีหลักการเฉพาะ ที่เหมือนกันกับงานสื่อสิ่งพิมพ์
4. ในการเปิดใช้งานโปรแกรม คลิก Start  Adobe master collection  Adobe
Photoshop
 5. Toolbox เป็นกล่องสาหรับเก็บเครื่องมือสาหรับใช้ทางานกับพื้นที่ทางาน โดยจะประกอบได้ด้วย
เครื่องมือหลาย ๆ ชนิดด้วยกัน

6. Menu Bar เป็นแถบกลุ่มคาสั่งที่บรรจุคาสั่งสาหรับการทางานทั้งหมดใน Photoshop CS5
โดยจะแบ่งออกเป็น 10 หมวดหมู่ด้วยกันตาม กลุ่มชนิดของการใช้งาน

7. Reset All Tools คือปรับค่า option ของเครื่องมือทุกชิ้นในกล่องเครื่องมือกลับไปเป็น
ค่าเริ่มต้น

8. พาเนล หมายถึง วินโดว์เล็กๆ ที่ใช้สาหรับแสดงรายละเอียด หรือควบคุมการทางานต่างๆ
ของโปรแกรม








9. พื้นที่การทางานของ Photoshop จะเรียกว่า Workspace
10. Edit รวมคาสั่งที่ใช้สาหรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการทางานของโปรแกรมเบื้องต้น
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แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
เล่มที่ 1 ทำควำมรู้จักและเริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
เล่มที่ 1 ทำควำมรู้จักและเริ่มใช้ Adobe Photoshop CS5
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