คำนำ
ปั จจุบนั นี้ นับเป็ นยุคแห่ งข้อมูลและข่าวสารที่เรี ยกกันสั้นๆว่า “ยุคโลกาภิวัฒน์ ” ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็ นส่วนสาคัญในชีวิตประจาวัน ของมนุ ษ ย์ม ากขึ้ น “คอมพิวเตอร์ ” (COMPUTER) นับว่า
เป็ นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ งที่ ก ้า วเข้า มามี บ ทบาทต่ อ การดารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ป็ นอย่า งมาก การ
เรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นสาหรั บ เยาวชนในปั จ จุ บ ัน ดัง นั้ น สถานศึ ก ษาต่ า งๆ จึ ง จัด ให้
วิช าคอมพิวเตอร์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการสอน ในระดับ ชั้น อนุ บ าล ประถมศึก ษา มัธยมศึก ษา
และ อาชีวศึกษา
ดังนัน้ จึง ได้เล็งเห็ นความสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา และได้
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคอมพิวเตอร์โดยเรี ยบเรี ยงจากเอกสาร และซอฟแวร์ต่างๆ ให้กบั แต่ล ะสถาบัน
และสอดคล้อ งกับ สาระการเรี ยนรู ้ต ามหลัก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็ นงานวิชาการสาหรับการเรี ยนสอนนักเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เนื้ อหาหลักสูตร
ประกอบไปด้วย การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 สาหรับสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ภายใน
เล่ม จะมีแบบฝึ กหัดท้ายบท สาหรับนักเรี ยนเพื่อเสริ มทักษะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้
และฝึ กปฏิบตั ิจนครบเนื้ อ หาภายในเล่ มแล้ว จะทาให้นักเรี ยนมี ความรู ้ความสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น และใช้คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียในโปรแกรมต่างๆ ได้
คณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยบเรี ยงแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคอมพิวเตอร์เล่มนี้ ข้ ึนมา เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนการสอนสาหรับสถานศึกษาต่างๆ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้แก่ผเู ้ รี ยนในการนาไปประยุกต์
กับการทางานในยุคปั จจุบนั มิได้มีจุดมุ่งหมายเพือ่ จาหน่าย

สารบัญ
เรื่อง
เรื่อง การใช้ งานโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เบือ้ งต้ น
เรื่อง การวาดรูปภาพ
เรื่อง เติมสี สันให้ กบั ภาพ
เรื่อง ปรับแต่ งรูปทรงวัตถุ
เรื่อง การทางานกับตัวอักษร
เรื่อง การปรับแต่ งภาพด้ วยเอฟเฟ็ คต์

หน้ า
1
31
58
75
101
127

คำอธิบำยรำยวิชำ
วิชำคอมพิวเตอร์

เวลำ ๔๐ ชั่วโมง

มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนเข้าใจหลักการและวิธีการสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักคือต้องการให้ผเู้ รี ยนศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุ ป เกี่ยวกับ
ความหมาย ประเภท คุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้ างชิ้นงานหรื อโครงงานตามหลักการทาโครงงาน
ผลกระทบด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้ างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุ ง
และพัฒนา
ฝึ กปฏิบตั ิทาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการทาโครงงาน
โดยใช้ความรู้
ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนประสบการณ์ดา้ นคอมพิวเตอร์ โดยมีการ บูรณาการความรู จากกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ต่าง ๆ หรื อความรู้ดา้ นอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่ วมในการพัฒนาโดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี การบวนการสื บค้น กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการคิด
วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
ในการสร้างโครงงานได้อย่างมีจิตสานึ กและมีความรับผิดชอบ

สาระที่ Ô เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้ าใจการทางาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้ พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพือ่ การดารงชีวติ และครอบครัว

ชั้น

ตัวชี้วดั

ม.๔-๖ ๑. สร้ างผลงานอย่างมีความคิด

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 การแก้ปัญหาในการทางาน

สร้ างสรรค์ และมีทักษะการทางาน
ร่ วมกัน
๒. มีทกั ษะ กระบวนการแก้ปัญหา
ในการทางาน

 การแก้ปัญหาในการทางาน

มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้ าใจเห็นคุณค่า และใช้ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้ นข้ อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางานและอาชี พอย่ างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีคุณธรรม

ชั้น

ตัวชี้วดั

ม.๔-๖ ๑. อธิบายองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 องค์ ประกอบของระบบสารสนเทศ ได้ แก่ ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์ แวร์ ข้ อมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒. อธิบายองค์ ประกอบและหลักการ
ทางานของคอมพิวเตอร์

 การทางานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้ วยหน่ วยสาคัญ
๕ หน่ วยได้ แก่ หน่ วยรับเข้ าหน่ วยประมวลผลกลาง
หน่ วยความจาหลัก หน่ วยความจารอง และหน่ วย
ส่ งออก
- หน่ วยประมวลผลกลาง ประกอบด้ วยหน่ วยควบคุม
และหน่ วยคานวณและตรรกะ
- การรับส่ งข้ อมูลระหว่ างหน่ วยต่ างๆ จะผ่ านระบบทาง
ขนส่ งข้ อมูลหรือบัส

๓. อธิบายระบบสื่ อสารข้ อมูลสาหรับ
เครือข่ ายคอมพิวเตอร์

 ระบบสื่ อสารข้ อมูล ประกอบด้ วย ข่ าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ
สื่ อกลาง โพรโทคอล
 เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ จะสื่ อสารและรับส่ งข้ อมูลกันได้
ต้ องใช้ โพรโทคอล ชนิดเดียวกัน
 วิธีการถ่ ายโอนข้ อมูลแบบขนาน และ แบบอนุกรม

๔. ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างชิ้นงานหรือ
โครงงานอย่ างมีจติ สานึกและความ
รับผิดชอบ

 ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างชิ้นงานหรือโครงงาน ตาม
หลักการทาโครงงาน

โครงสร้ างรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์

ลาดับที่

มฐ/ตชว.

๑

ง ๓.๑

๒

ง.๑.๑

๓

ง.๑.๑
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สาระสาคัญ

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ การใช้งานโปรแกรม Adobe
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น Illustrator CS5 เบื้องต้น
ข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การทางาน
และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
การวาดรู ปภาพ
สร้างผลงานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ และมีทกั ษะการทางาน
ร่ วมกัน
- สร้างผลงานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ และมีทกั ษะการทางาน
ร่ วมกัน
- มีทกั ษะ กระบวนการแก้ปัญหา
ในการทางาน

เติมสีสนั ให้กบั ภาพ

เวลาตามหน่ วย
สอบปลายปี

เวลา
(ช.ม.)

น้าหนัก
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์

ลาดับที่

มฐ/ตชว.

เวลา ๒๐ ชั่วโมง

สาระสาคัญ

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

๔

ง ๓.๑

๕

ง ๓.๑

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อ การทางานกับตัวอักษร
โครงงานอย่างมีจิตสานึกและความ
รับผิดชอบ

๖

ง ๓.๑

-ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้
แต่งภาพด้วยเอฟเฟ็ คต์
เหมาะสมกับงาน
-ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อ
โครงงานอย่างมีจิตสานึกและความ
รับผิดชอบ

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อ
โครงงานอย่างมีจิตสานึกและความ
รับผิดชอบ

การปรับแต่งรู ปทรงวัตถุ

เวลาตามหน่ วย
สอบปลายปี

เวลา
(ช.ม.)

นา้ หนัก
คะแนน

1

หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๑ การใช้ โปรแกรม Illustrator เบือ้ งต้ น


มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

การเรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
๑. ง ๓.๑/ ๑ อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
๒. ง ๓.๑/๒ อธิบายองค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
๓. ง ๓.๑/๓ อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
๔. ง ๓.๑/๔ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
 สาระสาคัญ
- อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
- อธิบายองค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
- อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
 สาระการเรียนรู้
- ความรู ้
๑. รู ้องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
๒. รู ้องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
๓. รู ้ระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
- ทักษะ / กระบวนการ
๑. ใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการทาชิ้นงาน

2
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มหรื อเดี่ยวในการสร้างชิ้นงานหรื อโครงงาน
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. มีวนิ ัย
๒. ใฝ่ เรี ยนรู ้
๓. มุ่งมัน่ ในการทางาน

เริ่มต้ นใช้ งำนโปรแกรม Illustrator CS5
ทำควำมรู้จกั โปรแกรม Illustrator
Illustrator เป็ นโปรแกรมที่ทำงำนด้ำนกรำฟิ กตัวหนึ่ง ซึ่งเน้นกำรสร้ำงชิ้นงำนจำกกำรวำดเป็ นหลัก
ซึ่ งเป็ นที่นิยมสำหรับนักออกแบบทั้งหลำยที่นำไปใช้ในงำนด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นงำนสิ่ งพิมพ์ , เสื้ อ ผ้ำ ,
เว็บเพจ , ออกแบบฉลำกและผลิ ตภัณฑ์ หรื อ งำนโฆษณำต่ำงๆ ซึ่ งจะเห็ นว่ำควำมสำมำรถของโปรแกรม
Illustrator นั้น เปรี ยบเหมือนกับผ้ำใบผืนใหญ่ที่ใช้วำดภำพ โดยที่โปรแกรมจะเตรี ยมอุปกรณ์ ต่ำง ๆ ไว้ให้
ไม่วำ่ จะเป็ นดินสอสี , แปรงพูก่ นั , ไม้บรรทัด , ยำงลบ และ อุปกรณ์อื่น ๆ ไว้ให้เรี ยบร้อย จำกนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั
จินตนำกำรในกำรออกแบบ และกำรวำดภำพของเรำเองที่จะขีดเขียน หรื อระบำยภำพต่ำงๆออกมำ

จุดเด่ นของโปรแกรม Illustrator CS5
ภำพที่ได้จำกโปรแกรมจะเป็ นกรำฟิ กประเภทเวคเตอร์ที่มีลกั ษณะเป็ นลำยเส้น ภำพที่ได้จึงมีควำม
คมชัด ไฟล์ที่ได้จำกกำรทำงำนโปรแกรม Illustrator สำมำรถใช้งำนร่ วมกับโปรแกรมกรำฟิ กอื่น ๆ ได้เช่น
InDesign , Photoshop , Flash เป็ นต้น สำหรับเวอร์ชนั่ CS5 นี้ได้มีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในหลำยๆส่วน
ไม่วำ่ จะเป็ นกำรสร้ำงอำร์ตบอร์ดหลำยๆแผ่นในไฟล์เดียวกัน , กำรไล่โทนสีเกรเดียนท์แบบโปร่ งใส ,
เครื่ องมือ Blob Brush ที่ช่วยให้วำดรู ปทรงอิสระได้อย่ำงง่ำยๆ , กำรปรับแต่งสี , เส้นและเอฟเฟ็ คต์ต่ำงๆที่ทำ
ได้บนพำเนล Appearance ที่สะดวกขึ้น และอื่นๆอีกมำกมำย ซึ่งจะได้ศึกษำต่อในบทต่อๆไป

รู้จกั กับประเภทไฟล์กรำฟิ ก
งำนกรำฟิ กที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ จะถู กแบ่งประเภทไฟล์ภำพตำมกำรสร้ำงเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
ด้วยกัน คือภำพแบบที่เรี ยกว่ำ Vector Graphics และภำพ Bitmap Images ซึ่งข้อแตกต่ำงระหว่ำงไฟล์ภำพทั้ง
สองประเภทจะมีผลตั้งแต่กำรสร้ำง , กำรแก้ไข , กำรนำเข้ำไฟล์ภำพ (Import) และกำรนำภำพที่สร้ำงจำก
โปรแกรมไปใช้กบั โปรแกรมอื่น ๆ (Export) ควำมสำมำรถในกำรปรับแต่งเอฟเฟ็ คต์ หรื อลูกเล่นของไฟล์
กรำฟิ กแต่ล ะประเภทก็ ต่ำงกัน ออกไป บำงค ำสั่งสำมำรถใช้ไ ด้ก ับ ไฟล์ป ระเภทเวคเตอร์ หรื อ บำงคำสั่ง
สำมำรถใช้ได้เฉพำะไฟล์ประเภทบิทแมพ ซึ่งเรำจะมำทำควำมรู ้จกั กับไฟล์กรำฟิ กทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
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Vector Graphics
ภำพแบบเวคเตอร์ เป็ นภำพที่สร้ำงด้วยส่วนประกอบของเส้นในลักษณะต่ำง ๆ และคุณสมบัติ
เกี่ยวกับสีของเส้นนั้น ๆ ซึ่งสร้ำงจำกกำรคำนวณทำงคณิ ตศำสตร์ เช่น ภำพดอกไม้ ก็จะถูกสร้ำงด้วยจุดของ
เส้นโค้ง และเส้นตรงหลำย ๆ จุด

Bitmap Images
ภำพแบบบิทแมพ หรื อ อำจจะเรี ยกว่ำภำพแบบรำสเตอร์ (Raster) ก็ไ ด้ เป็ นภำพที่เกิ ดจำกจุดสี ที่
เรี ยกว่ำพิกเซล (pixels) ซึ่งเรี ยกต่อกันเป็ นรู ปร่ ำงบนพื้นที่ ที่มีลกั ษณะเป็ นตำรำง (กริ ด) แต่ละพิกเซลจะมีค่ำ
ของตำแหน่งและค่ำสีของตัวเอง ภำพหนึ่งภำพจะประกอบด้วยพิกเซลหลำย ๆ พิกเซลรวมกัน

ภาพ Vector

ภาพ Bitmap
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กำรเรียกใช้ งำนโปรแกรม Adobe Illustrator CS5
 คลิกเลือกโฟลเดอร์ Adobe Master Collection CS5

 คลิกเลือกที่ Adobe Illustrator CS5

 คลิกเมาส์ที่ปมุ่ Start

เลือก All Programs

เมื่อเปิ ดโปรแกรมแล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำงต้อนรับ (Welcome Screen) ของโปรแกรมขึ้นมำ ดังนี้
 ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ งานหน้ าต่างนี ้ ให้ คลิกที่

 เลือกรูปแบบการทางาน โดย
Open a Recent Item : ส่วนของไฟล์
ที่เคยเปิ ดใช้ งานล่าสุดไล่ลาดับลงไป
Create New : ส่วนของการสร้ างไฟล์
งานใหม่ขึ ้นมา

 หากไม่ต้องการให้ หน้ านี ้เปิ ดขึ ้นมาอีกในครัง้ ต่อไป ให้ คลิก  ในกรอบสี่เหลี่ยม

เพื่อปิ ดหน้ าต่างนี ้ไป
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ส่ วนประกอบของหน้ ำต่ ำงโปรแกรม Adobe Illustrator CS5
เปิ ด Adobe Bridge
Manu Bar

การจัดเรี ยงอาร์ ตบอร์ ด

Control Panel

Title Bar
Toolbox
พื ้นที่ทางานหรื ออาร์ ตบอร์ ด

Status Bar

พื ้นเตรี ยมงาน
(Scratch Area)

พาเนลต่างๆ

โดยส่วนประกอบหลักๆในกำรทำงำนมีดงั นี้
เมนูบำร์ (Menu Bar)
เมนูบำร์ จะประกอบด้วยเมนูคำสัง่ ที่ใช้จดั กำรกับไฟล์, ทำงำนกับภำพและปรับออปชัน่ ต่ำงๆ โดย
เมนูเหล่ำนี้มีเมนูยอ่ ยๆให้เลือกใช้งำนได้อีก
คอนโทรลพำเนล (Control Panel)
เป็ นส่วนที่ใช้ในกำรปรับแต่งกำรทำงำนของเครื่ องมือต่ำงๆ ซึ่งรำยละเอียดในคอนโทรลพำเนลจะ
เปลี่ยนไปตำมกำรเลือกเครื่ องมือ หรื อ เลือกออบเจ็คในขณะนั้น เช่น หำกเลือกออบเจ็คทัว่ ไปคอนโทรล
พำเนลจะแสดงออปชัน่ กำรกำหนดสี , ขนำดของพื้นที่และเส้น แต่ถำ้ หำกเลือกออบเจ็คที่เป็ นตัวอักษรก็จะ
แสดงออปชัน่ ที่เกี่ยวกับกำรกำหนดรู ปแบบตัวอักษร เป็ นต้น
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กล่ องเครื่องมือ (Toolbox)
กล่องเครื่ องมือ ประกอบด้วยเครื่ องมือต่ำง ๆ ที่จำเป็ นต่อกำรทำงำนและมีจำนวนมำก ดังนั้นจึงมีกำร
รวมเครื่ องมือบำงอย่ำงไว้ในปุ่ มเดียวกันเป็ นกลุ่มๆ ซึ่งจะมีรูป อยูท่ ี่มุมขวำล่ำงของปุ่ มเครื่ องมือ เพือ่ แสดง
ว่ำยังมีเครื่ องมืออื่นซ่อนอยูด่ ว้ ย ซึ่งถ้ำหำกต้องกำรเลือกเครื่ องมือที่ซ่อนอยูใ่ นกลุ่มนั้น ให้คลิกเมำส์ที่ปุ่ม
เครื่ องมือนั้นค้ำงไว้แล้วลำกเมำส์ไปชี้ที่เครื่ องมืออื่นๆที่ตอ้ งกำร ดังนี้

 คลิกเมาส์ค้างไว้

 เลื่อนเมาส์มาชี ้ที่เครื่ องมือ
อื่นที่ต้องการ แล้ วปล่อยเมาส์

นอกจำกนี้ยงั สำมำรถดึงเครื่ องมือที่ซ่อนอยูอ่ อกมำเป็ นแถบกลุ่มเครื่ องมือใหม่กไ็ ด้ ดังนี้

 คลิกเมาส์ค้างไว้

 เลื่อนเมาส์มาชี ้ที่รูปลูกศร
(Tearoff) แล้ วปล่อยเมาส์

 คลิกในกรณีที่ต้องการปิ ดแถบเครื่ องมือนันๆ
้
 โปรแกรมจะดึงเครื่ องมือทังหมดออกมาให้
้
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โดยเครื่ องมือต่ำงๆใน Toolbox มีดงั นี้

Selection Tool
Magic Wand
ToolV
ฮซซซฮ:
Pen Tool
Line Segment Tool
Paintbrush Tool
Blob Brush Tool
Rotate Tool
Width Tool
Shape Builder Tool
Mesh Tool
Eyedropper Tool
Symbol Sprayer Tool
Artboard Tool
Hand Tool
สีพื ้น (Fill)
ปรับสีพื ้นและเส้ นเป็ นค่าเริ่มต้ น (ขาว/ดา)
เลือกใช้ สีแบบทึบ
เลือกรูปแบบการวาด

Direct Selection Tool
Lasso Tool
Type Tool
Rectangle Tool
Pencil Tool
Eraser Tool
Scale Tool
Free Transform Tool
Perspective Tool
Gradient Tool
Blend Tool
Column Graph Tool
Slice Tool
Zoom Tool
สลับสีพื ้นและเส้ น
สีเส้ น (Stroke)
ไม่ใช้ สีใด ๆ
เลือกใช้ สีแบบไล่โทน

ปรับวินโดว์เป็ นโหมดเต็มจอแบบมีเมนูบาร์

พำเนลต่ ำง ๆ
พำเนล (Panel) คือ กรอบหน้ำต่ำงย่อยๆ ที่มีคำสั่งและเครื่ องมือ ในกำรจัดกำร , ตรวจสอบค่ำ และ
ปรับ แต่งองค์ประกอบต่ำงๆของออบเจ็ค ซึ่ งเครื่ อ งมื อ เหล่ ำนี้ จะถู กจัดแบ่งไว้เป็ นหมวดหมู่ เช่ น พำเนล
Color ใช้กำหนดสี , พำเนล Stroke ใช้ปรับขนำดและรู ปแบบเส้น , พำเนล Align จัดตำแหน่ งวัตถุ เป็ นต้น
บำงพำเนลที่มักใช้งำนร่ วมกันจะถู กจัดไว้ในกลุ่ ม เดี ยวกัน เช่ น พำเนล Color และ พำเนล Color Guid แต่
พำเนลนั้น จะไม่ ถู ก เปิ ดขึ้ น มำให้ ทุ ก ๆพำเนล ดัง นั้น หำกต้อ งกำรเรี ย กใช้งำนพำเนลที่ ไ ม่ ไ ด้ถู ก เปิ ดอยู่
จะต้องทำกำรเปิ ดพำเนลขึ้นมำใช้งำนเอง ซึ่งวิธีกำรใช้งำนพำเนลมีรำยละเอียดดังนี้
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วิธีกำรเรียกเปิ ดพำเนลต่ ำงๆ
 คลิกเมนู Window

พาเนลที่ไม่ได้ เปิ ดอยู่

พาเนลที่ถกู เปิ ดอยู่
 เลื่อนเมาส์มาคลิกที่ชื่อ
พาเนลที่ต้องการเปิ ดใช้ งาน

ข้ อสังเกต พาเนลที่เปิ ดอยูน่ นั ้ ที่หน้ าชื่อพาเนลจะมีเครื่ องหมาย  อยูส่ ว่ นพาเนล
ใดที่ไม่มีเครื่ องหมาย  อยูด่ ้ านหน้ า แสดงว่าพาเนลนันไม่
้ ได้ เปิ ดอยูน่ นั่ เอง

วิธีกำรเรียกใช้ คำสั่ งของพำเนล
ในแต่ละพำเนลจะมีคำสัง่ ที่ใช้ปรับแต่งกำรทำงำนที่ต่ำงกันไป ซึ่งสำมำรถคลิกปุ่ ม

ที่มุมบน

ขวำมือเพือ่ เลือกใช้งำนแต่ละคำสัง่ ได้ ดังนี้
 คลิกเพื่อเปิ ดรายการคาสัง่

 คาสัง่ ต่างๆของพาเนลนันๆ
้
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วิธีกำรย่ อ/ขยำยพำเนล
โดยปกติ พ ำเนลจะถู กย่อ เอำไว้ และหำกต้อ งกำรเขยำยพำเนลออกมำเพื่อ ควำมสะดวกในกำร
เลือกใช้เครื่ องมื อต่ำงๆก็จะต้องขยำยพำเนลออกมำ หรื อถ้ำหำกต้องกำรเพิม่ พื้นที่ในกำรทำงำนก็สำมำรถย่อ
พำเนลลงให้กลับไปแสดงเป็ นรู ปไอคอนได้ และเมื่อต้องกำรใช้งำนพำเนลใดก็ให้เปิ ดขึ้นมำทำงำนเฉพำะ
พำเนลนั้นๆ ดังนี้
 คลิกที่

(Expand Panels) เพื่อขยายพาเนลออกมา

 คลิกที่

(Collapse to Icons) เพื่อย่อพาเนลลงไป

Tip…
เมื่อกดปุ่ ม Tab จะเป็ นการซ่อน/แสดง คอนโทรลพาเนล , ทูลบ็อกซ์ และพาเนล หรื อ
เมื่อกดปุ่ ม Shift + Tab จะเป็ นการซ่อน/แสดงเฉพาะพาเนล
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กำรจัดกำรเกีย่ วกับไฟล์
กำรสร้ ำงไฟล์ใหม่
วิธีที่ 1 คลิกที่รูปแบบ Print Document ในหน้ำ Welcome Screen เพือ่ สร้ำงไฟล์สำหรับงำนพิมพ์
วิธีที่ 2 เลือกที่เมนู File แล้วเลือกคำสัง่ New
จำกนั้นจะปรำกฏไดอะล็อกซ์บล็อกสำหรับกำหนดรำยละเอียดของอำร์ตบอร์ดขึ้นมำให้ โดย
รู ปแบบกำรสร้ำงอำร์ตบอร์ดมีอยู่ 2 รู ป แบบด้วยกัน คือ
1. กำรสร้ ำงอำร์ ตบอร์ ดแบบหน้ ำเดียว มีวธิ ีดงั นี้
 ตังชื
้ ่อไฟล์

 เมื่อกาหนดค่าต่างๆเสร็จแล้ วคลิก OK

 เลือกโปรไฟล์มาตรฐาน
 เลือกขนาดอาร์ ตบอร์ ดที่
ต้ องการ หรื ออาจกาหนดขนาด
ความกว้ าง และ ความสูงเองก็ได้

 เลือกการวางแนวอาร์ ตบอร์ ดระหว่างแนวตัง้ และ แนวนอน

 โปรแกรมจะสร้ าง
อาร์ ตบอร์ ดขึ ้นมาให้
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2. กำรสร้ ำงอำร์ ตบอร์ ดแบบหลำยอำร์ ตบอร์ ด มีวธิ ีดงั นี้
 กาหนดการ  กาหนดจานวน
 ตังชื
้ ่อไฟล์ จัดเรี ยงอาร์ ตบอร์ ด แถว หรื อ คอลัมน์

 คลิก OK

 กาหนดจานวนอาร์ ตบอร์ ด

 กาหนดระยะห่างระหว่าง
อาร์ ตบอร์ ดแต่ละหน้ า
 เลือกขนาดอาร์ ตบอร์ ดที่
ต้ องการ หรื ออาจกาหนดขนาด
ความกว้ าง และ ความสูงเองก็ได้
 เลือกการวางแนวอาร์ ตบอร์ ดระหว่างแนวตัง้ และ แนวนอน

 โปรแกรมจะสร้ างอาร์ ตบอร์ ดขึ ้นมาให้ ตามจานวนที่กาหนด
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กำรจัดกำรอำร์ ตบอร์ ดด้ วยพำเนล Artboards
พำเนล Artboards นี้เป็ นคุณสมบัติใหม่ในเวอร์ชนั่ CS5 ที่จะช่วยให้สร้ำงและจัดกำรอำร์ตบอร์ดได้
สะดวกมำกขึ้น ดังนี้

สร้ างอาร์ ตบอร์ ดใหม่
คัดลอกอาร์ ตบอร์ ด
ลบอาร์ ตบอร์ ด
ลบอาร์ ตบอร์ ดที่ไม่มีชิ ้นงาน
แปลงออบเจ็คเป็ นอาร์ ตบอร์ ด
กาหนดออปชัน่ ของอาร์ ตบอร์ ด
ใช้ เลื่อนลาดับชันอาร์
้ ตบอร์ ด

จัดตาแหน่งอาร์ ตบอร์ ด

กำรเพิม่ อำร์ ตบอร์ ด
ในกรณี ที่ตอ้ งกำรเพิม่ อำร์ตบอร์ดใหม่ข้ ึนมำในไฟล์เดิมสำมำรถทำได้ดงั นี้
 คลิกปุ่ ม New Artboard

 คลิกเครื่ องมือ
Artboard

 คลิกวาง Artboard ในตาแหน่งที่ต้องการ
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 คลิกเลือกเครื่ องมืออื่นๆ เพื่อเป็ นการเสร็จสิ ้นการสร้ างอารต์บอร์ ด

 จะได้ อารต์บอร์ ดใหม่ขึ ้นมาอีก 1 อาร์ ตบอร์ ด

Note ในขันตอนที
้
่ 2 ของการสร้ างอาร์ ตบอร์ ดนัน้ ไม่จาเป็ นต้ องคลิกที่ปมุ่ New Artboard
ก็ได้ แต่สามารถคลิกลากเพื่อสร้ างอาร์ ตบอร์ ดใหม่ได้ เช่นกัน ดังรูป

 คลิกลากให้ ได้ ขนาดที่ต้องการแล้ วปล่อยเมาส์
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กำรเปลีย่ นโหมดสี
หลังจำกที่ได้สร้ำงไฟล์ไปแล้วแต่ตอ้ งกำรเปลี่ยนโหมดสี ก็สำมำรถทำได้ แต่กำรเปลี่ยนโหมดสี อำจ
ท ำให้สี ต่ำงๆที่ ใช้ในอำร์ ต เวิร์ คผิด เพี้ ยนไป ดังนั้น จึง ควรก ำหนดโหมดสี ให้ถูก ต้อ งตั้ง แต่ เริ่ ม สร้ำงงำน
อย่ำงไรก็ตำมกำรเปลี่ยนโหมดสีสำมำรถทำได้ดงั นี้
 คลิกเมนู File

 เลื่อนเมาส์มาที่คาสัง่
Document Color Mode

 คลิกเลือกโหมดสีที่ต้องการ

ข้ อสังเกต
โหมดสีที่เลือกใช้ งานอยูจ่ ะมีเครื่ องหมาย  อยูด่ ้ านหน้ าชื่อโหมดสีนนั ้
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กำรบันทึกไฟล์
ขณะที่กำลังทำงำน หรื อ หลังจำกที่ทำงำนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะต้อ งบันทึกอำร์ตเวิร์คเก็บไว้เป็ น
ไฟล์ เพือ่ ให้สำมำรถนำกลับมำแก้ไข หรื อ ใช้งำนต่อไปในภำยหลังได้ โดยมีข้นั ตอนกำรบันทึกดังนี้

 คลิกเมนู File

 เลือกคาสัง่ Save

 เลือกตาแหน่งที่เก็บไฟล์

 ตังชื
้ ่อไฟล์

 เลือกประเภท หรื อ ฟอร์ แมตของไฟล์ โดยปกติไฟล์จะเป็ น *. AI

 คลิกที่ปมุ่ Save
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จำกนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้ำต่ำงกำรกำหนดออปชัน่ ของไฟล์ที่จะบันทึก ดังนี้
 กาหนดค่าต่างๆตามต้ องการ

 คลิกที่ปมุ่ OK

กรณีที่ต้องการบันทึกเป็ นเวอร์ ชนั่ เก่า
ให้ คลิกเปลี่ยนเป็ นเวอร์ ชนั่ ที่ต้องการ

ให้ ไฟล์มีคณ
ุ สมบัตแิ บบ PDF
บันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับระบบสีที่ใช้ กบั ไฟล์
บันทึกโดยแยกแต่ละอาร์ ตบอร์ ดเป็ นคนละไฟล์

เลือกเพื่อฝั งไฟล์ภาพบิทแมพไปด้ วย
บีบให้ ไฟล์มีขนาดเล็กลง

Note นอกจากการใช้ คาสัง่ Save เพื่อบันทึกไฟล์แล้ ว ยังสามารถใช้ คาสัง่ อื่นๆได้ อีก ดังนี ้
 File > Save As ใช้ บน
ั ทึกไฟล์เป็ นชื่ออื่น หรื อ ฟอร์ แมตอื่นๆ หลังจากใช้ คาสัง่ แล้ วจะเป็ นการ
ทางานกับไฟล์ใหม่ทนั ที
 File > Save a Copy ใช้ บน
ั ทึกไฟล์เป็ นชื่ออื่น หรื อ ฟอร์ แมตอื่นๆ แต่หลังจากใช้ คาสัง่ แล้ ว
จะเป็ นการทางานกับไฟล์ตอ่
 File > Save as Template ใช้ บน
ั ทึกอาร์ ตเวิร์คให้ เป็ นเทมเพลต
 File > Save for Web & Devices ใช้ บน
ั ทึกอาร์ ตเวิร์คให้ เป็ นเว็บเพจ หรื อ เป็ นไฟล์รูปภาพ
 File > Save Selected Slices ใช้ บน
ั ทึกเป็ นภาพที่ได้ จากการใช้ เครื่ องมือ Slice Selection
เฉพาะส่วนที่เลือกไว้

18

กำรเปิ ดไฟล์
หำกต้องกำรเปิ ดไฟล์เก่ำที่ได้บนั ทึกไว้แล้วขึ้นมำปรับปรุ งหรื อแก้ไขสำมำรถทำได้ดงั นี้
 คลิกเมนู File

 คลิกคาสัง่ Open

 เลือกตาแหน่งที่เก็บไฟล์

 คลิกที่ไฟล์ที่ต้องการ

 คลิกที่ปมุ่ Open

แสดงภาพตัวอย่างของไฟล์ที่เลือก
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กำรปิ ดไฟล์
เมื่อจบกำรทำงำนแล้ว และต้องกำรปิ ดไฟล์ที่กำลังถูกเปิ ดอยูส่ ำมำรถทำได้โดย
 คลิกเมนู File

 คลิกคาสัง่ Close

Note นอกจากการใช้ คาสัง่ Close เพื่อปิ ดไฟล์แล้ ว ยังสามารถคลิกที่ปมุ่
ของไฟล์นนได้
ั ้ ทนั ที ดังนี ้
คลิกเพื่อปิ ดไฟล์
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กำรนำไฟล์ภำพบิทแมพมำใช้ งำน
Illustrator เป็ นโปรแกรมที่ทำงำนกับภำพแบบเวคเตอร์เป็ นหลัก แต่ก็สำมำรถนำภำพแบบบิทแมพ
เข้ำมำใช้งำนร่ วมกับภำพเวคเตอร์ได้ดว้ ยเช่นกัน ซึ่งสำมำรถทำได้ดงั นี้
 คลิกเมนู File
 เลือกตาแหน่งที่เก็บภาพ

 เลือกภาพ

 คลิกปุ่ ม Place

 เลื่อนเมาส์มาคลิกที่คาสัง่ Place
 กาหนดคุณสมบัตติ า่ งๆโดย
Link
คือ เชื่อมต่อกับไฟล์ภาพต้ นฉบับ
Template คือ กาหนดให้ ภาพวางเป็ นเทมเพลตเลเยอร์
Replace คือ วางภาพแทนที่ภาพเดิมที่ได้ เลือกไว้

 ลักษณะของภาพบิทแมพที่วางบนอาร์ ตบอร์ ด
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กำรพิมพ์ภำพ
ในกำรพิมพ์ภำพนั้นสำมำรถทำได้โดยเลือกรู ปแบบของกำรพิมพ์อำร์ตเวิร์คอำร์ตเวิร์คจะต้องวำงอยู่
ในพื้นที่ของกำรพิมพ์ (Page Tiling) ซึ่งขอบเขตนี้จะแสดงเป็ นเส้นประสีดำโดยทำตำมขั้นตอนดังนี้
 คลิกเมนู File

 เลือกหัวข้ อในการพิมพ์

 กาหนดข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องพิมพ์

 คลิกคาสัง่ Print
แสดงภาพตัวอย่าง

 กาหนดคุณสมบัตกิ ารพิมพ์

 คลิกคาสัง่ Print
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มุมมองวินโดว์ โปรแกรม
เรำสำมำรถกำหนดมุมมองของวินโดว์โปรแกรมเพื่อให้เหมำะสม และสะดวกต่อกำรทำงำน โดย
คลิกกลุ่มเครื่ องมือ Screen Mode จำกทูลบ็อกซ์ เพือ่ สลับไปยังมุมมองต่ำงๆ ซึ่งมีให้เลือกดังนี้
Normal Screen Mode จะแสดงส่ วนประกอบทุกอย่ำงได้ท้ งั หมดเหมือนกับขณะที่เปิ ด
โปรแกรมครั้งแรก โดยทูลบ็อกซ์, พำเนลและหน้ำต่ำงไฟล์ยงั ยึดติดกับหน้ำต่ำงโปรแกรม
Full Screen Mode with Menu Bar จะแสดงวิน โดว์เต็ ม หน้ ำ จอ โดยตัด ส่ ว นที่ เป็ น
ไตเติลบำร์ของโปรแกรมและทำสก์บำร์ของ Windows ออกเพือ่ เพิม่ พื้นที่ทำงำนมำกขึ้น
Full Screen Mode จะแสดงส่ ว นประกอบเหมื อ น Full Screen Mode with Menu Bar
และจะไม่แสดงส่วนของเมนูบำร์ดว้ ย เพือ่ ให้มีพ้นื ที่ทำงำนมำกที่สุด

คลิกที่ไอคอนแล้ วเลือก
มุมมองที่ต้องการ

Tip…
การสลับไปยังมุมมองต่างๆอย่างรวดเร็ ว ทาได้ โดยการกดคีย์

F

ที่แป้นพิมพ์
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ย่ อ / ขยำยกำรมอง
ในกำรวำดส่ ว นประกอบของภำพที่ มี ข นำดเล็ ก เช่ น ขนตำหรื อ ขนคิ้ ว นั้ นจ ำเป็ นต้อ งขยำย
กำรมองภำพ (Zoom in)เพื่อให้วำดรำยละเอียดและปรับแต่งส่ วนต่ำงๆ ได้ง่ำยขึ้น กำรย่อ/ขยำยหรื อ กำรซู ม
สำมำรถทำได้หลำยวิธีดงั นี้

ย่ อ / ขยำยด้ วยเครื่องมือ Zoom

 คลิกลากบริเวณที่จะซูม

 คลิกเครื่ องมือ Zoom

 ผลลัพธ์ที่ได้
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ย่ อ/ขยำยด้ วยพำเนล Navigator
กำรซูมด้วยพำเนล Navigator จะช่วยให้ได้อตั รำกำรซูมที่แน่นอน และสำมำรถเลื่อนดูส่วนที่
ต้องกำรได้โดยจะแสดงภำพตัวอย่ำงและมีกรอบสีแดงบอกให้รู้วำ่ ขณะนั้นส่วนใดของภำพที่กำลังถูกซูมอยู่
ซึ่งหำกพำเนล Navigator ไม่ถูกเปิ ดอยูก่ ็ให้ไปเปิ ดพำเนลนี้ข้ ึนมำก่อน และเมื่อเปิ ดขึ้นมำแล้ววิธีกำรซูมจำก
พำเนล Navigator สำมำรถทำได้หลำยวิธี โดยมีรำยละเอียดดังนี้
วิธีการเปิ ดพาเนล Navigator

วิธีการซูมด้ วยพาเนล Navigator
คลิกลากภายในกรอบเพื่อเลื่อนตาแหน่งการซูม

 คลิกที่เมนู Window

คลิกลากสไลเดอร์
เพื่อย่อ/ขยาย
กาหนดค่า
เปอร์ เซ็นต์
ที่ต้องการ

คลิกย่อ

คลิกขยาย

 เลื่อนเมาส์มาคลิกที่ Navigator

Tip… การย่อ/ขยายภาพอย่างรวดเร็ วสามารถทาได้ โดยการใช้ คีย์ลดั บนแป้นพิมพ์ ดังนี ้

Ctrl + +

เพื่อขยาย

Ctrl + 0

เพื่อให้ อาร์ ตบอร์ ดพอดีหน้ าต่าง

Ctrl + -

เพื่อย่อ

Ctrl + 1

เพื่อให้ แสดงภาพขนาดเท่าจริ ง (100%)
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เลือ่ นดูภำพด้ วยเครื่องมือ Hand
ในกรณี ที่ซูมขยำยจนภำพมีขนำดใหญ่เกินกว่ำขนำดหน้ำต่ำง ก็จะทำให้บำงส่ วนของภำพถูกซ่อนไว้
ซึ่งเรำสำมำรถใช้เครื่ องมือ Hand ในกำรจับภำพแล้วเลื่อนดูภำพในส่วนอื่นได้ โดยมีข้นั ตอนดังนี้

 คลิกเมาส์แล้ วลากไปยังตาแหน่งอื่นเพื่อดู บริเวณภาพที่ต้องการ

 คลิกเครื่ องมือ
Hand บน Tool Box

Tip…
ขณะที่กาลังใช้ เครื่ องมืออื่นๆ อยู่ เราสามารถสลับไปใช้ เครื่ องมือ Hand
โดยกดปุ่ ม Space ค้ างไว้ เมาส์พอยเตอร์ จะเปลีย่ นเป็ นรูป
ภาพได้ จากนันเมื
้ ่อปล่อยปุ่ ม

ชัว่ คราวได้

เพือ่ ให้ เลือ่ นดูสว่ นต่างๆ ของ

Space เมาส์พอยเตอร์ ก็จะเปลีย่ นกลับไปเป็ นเครื่ องมือเดิม
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แถบไม้ บรรทัด (Ruler)
ประโยชน์ของไม้บรรทัด คือ ทำให้สำมำรถวัดและกำหนดตำแหน่ งของวัตถุต่ำงๆ ได้แม่นยำขึ้น เรำ
สำมำรถแสดงแถบไม้บรรทัดได้โดย
 คลิกที่เมนู View

 เลื่อนมาที่ Rulers แล้ วคลิกที่คาสัง่ Show Rulers

ซึ่ ง เลื่ อ นเมำส์ ไ ปในต ำแหน่ ง ต่ ำ งๆ จะเห็ น ว่ำมี เส้ น ประปรำกฏบนไม้บ รรทัด ทั้งแนวตั้ง และ
แนวนอนเคลื่อนที่ไปตำมตำแหน่งของเมำส์ ดังนั้นจึงสำมำรถดูตำแหน่งที่เมำส์ช้ ีอยูไ่ ด้จำกแถบไม้บรรทัด

นอกจำกนี้ ยังสำมำรถดูตำแหน่ งวัตถุและตำแหน่ งของเมำส์ได้จำกพำเนล Info โดยสำมำรถเรี ยก
พำเนล Info ได้โดยเลือกเมนูคำสัง่ Window > Info จะเป็ นกำรเปิ ดพำเนลขึ้นมำ ดังนี้

แสดงตาแหน่งของเมาส์ในค่าแกน X และแกน Y บนไม้ บรรทัด
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กำรเปลีย่ นหน่ วยวัดของไม้ บรรทัด
เมื่อโปรแกรมแสดงแถบไม้บรรทัดแล้ว ก็สำมำรถเปลี่ยนหน่วยวัดบนไม้บรรทัดได้ ดังนี้
 คลิกขวาที่แถบไม้ บรรทัดจะปรากฏกรอบตัวเลือกหน่วยวัด

 คลิกเลือกหน่วยวัดที่ต้องการ

ตัวอย่ าง
หน่วยเป็ น Inches

หน่วยเป็ น Pixels
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เส้ น Grid, Guide
กำรใช้ เส้ น Grid
เส้นกริ ด (Grid) คือ ตำรำงสมมติที่แสดงขึ้นเพื่อช่วยในกำรวำดและกำรจัดวำงวัตถุได้อย่ำงแม่นยำ
โดยมี ล ัก ษณะเป็ นตำรำงสี เทำที่ มี ร ะยะห่ ำ งแต่ ล ะช่ ว งเท่ ำ ๆ กัน ตำมหน่ ว ยวัด ของไม้บ รรทัด โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1. กำรแสดงเส้นกริ ดทำได้โดยคลิกเลือกเมนูคำสัง่ View เลือกคำสัง่ Show Grid
2. หำกต้องกำรยกเลิกกำรแสดงเส้นกริ ดเลือกเมนูคำสัง่ View เลือกคำสัง่ Hide Grid
3. กำรกำหนดให้วตั ถุอยูต่ ิดกับเส้นกริ ดโดยอัตโนมัติเมื่อทำกำรย้ำยตำแหน่งของวัตถุน้ ันคลิกเลือก
เมนู คำสั่ง View เลือกคำสัง่ Snap to Grid และเมื่อต้องกำรยกเลิกกำรให้วตั ถุอยูต่ ิดกับเส้นกริ ด
ให้เลือกคำสัง่ เดิมอีกครั้ง

เส้ นกริดแสดงด้ วยเส้ นตารางสีเทา
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กำรใช้ เส้ น Guide
เส้นไกด์ (Guide) คือเส้นที่ช่วยในกำรกะระยะและตำแหน่งเพื่อจัดวำงวัตถุเช่นเดียวกับเส้นกริ ด แต่
เส้นไกด์น้ ีสำมำรถสร้ำง และจัดวำงไปยังตำแหน่งต่ำงๆ ได้เอง ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน โดยปกติแล้วจะต้อง
มีกำรแสดงแถบไม้บรรทัดก่อนจึงจะสำมำรถสร้ำงเส้นไกด์ได้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. สร้ ำงเส้ นไกด์ คลิกลำกเมำส์ออกจำกแถบบรรทัดตำมแนวตั้งหรื อแนวนอนที่ตอ้ งกำร
2. สร้ ำงเส้ นไกด์ เป็ นรู ปทรงอิสระ นอกจำกเส้นไกด์ที่เป็ นเส้นตรงแล้ว ยังสำมำรถสร้ำงเส้นไกด์
เป็ นรู ปทรงใดๆก็ได้ โดยวำดและเลือกรู ปทรงนั้น แล้วคลิกเมนู View เลื่อนเมำส์มำที่ Guides
เลือกคำสัง่ Make Guides
3. ซ่ อนเส้ นไกด์ หำกต้อ งกำรยกเลิ ก กำรแสดงเส้น ไกด์ให้ใช้ เมนู ค ำสั่ง View เลื่ อ นเมำส์ ม ำที่
Guides เลือกคำสัง่ Hide Guides
4. ล็อ คเส้ นไกด์ เพื่อ ไม่ ให้เส้น ไกด์ม รกำรเปลี่ ยนต ำแหน่ ง ให้คลิ ก เมนู View เลื่ อ นเมำส์ ม ำที่
Guides เลือกคำสัง่ Lock Guides
5. ลบเส้ นไกด์ หำกต้องกำรลบเส้นไกด์บำงเส้น ออก ให้ใช้เครื่ องมือ
คลิกเลือกเส้นไกด์ที่
ต้องกำรลบแล้วกดคีย ์ Delete
6. ลบเส้ นไกด์ ท้ังหมด หำกต้องกำรลบเส้นไกด์ท้งั หมดให้คลิกเมนู View เลื่อนเมำส์มำที่ Guides
เลือกคำสัง่ Clear Guides
 คลิกลากจากแถบไม้ บรรทัดไปยังตาแหน่งที่ต้องการแล้ วปล่อยเมาส์

เส้ นไกด์ที่สร้ างแล้ ว
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กำรใช้ Smart Guide
สมำร์ ท ไกด์ (Smart Guide) เป็ นเส้น ไกด์ที่ ป รำกฏขึ้ น อัตโนมัติ ซึ่ งจะอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเลื อ ก , วำดภำพ และ วำงวัตถุ ซึ่ งเมื่ อเลื่ อ นเมำส์ ม ำวำงไว้เหนื อ วัตถุ ชิ้น ใด ก็จะแสดงโครงร่ ำงและ
ส่วนประกอบของเส้น Path นอกจำกนี้ ยงั บอกรำยละเอียดต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็ นองศำ , จุดตัดเส้น หรื อ แนวของ
วัตถุ (เมื่อเทียบกับวัตถุใกล้เคียง) ทำให้กำรวำดมีควำมแม่นยำมำกขึ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. กำรแสดงสมำร์ทไกด์ทำโดย คลิกเมนู View แล้วคลิกที่คำสัง่ Smart Guides
2. กำรยกเลิกสมำร์ทไกด์ทำโดย คลิกเมนู View แล้วคลิกที่คำสัง่ Smart Guides ซ้ ำอีกครั้ง

แสดงโครงร่างและจุดแองเคอร์
เมื่อเลื่อนเมาส์ไปอยู่เหนือวัตถุ

แสดงองศาและสถานะของเส้ น
ขณะวาด หรื อ ย้ ายตาแหน่งวัตถุ
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๒ การวาดรูปภาพ


มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน ทักษะการ

จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้ มีคุณธรรม
และลักษณะนิสยั ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพือ่ การ
ดารงชีวติ และครอบครัว
ตัวชี้วัด
๑. ง ๑.๑/ ๒ สร้างผลงานอย่างมีความคิด สร้างสรรค์ และมีทกั ษะการทางานร่ วมกัน
 สาระสาคัญ
สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีการทางานร่ วมกัน และมีทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ทางาน
 สาระการเรียนรู้
- ความรู ้
๑. สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทกั ษะร่ วมกัน
๒. รู ้กระบวนการแก้ปัญหาเบื้องต้น
- ทักษะ / กระบวนการ
๑. อธิบายหลักการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทกั ษะร่ วมกัน
๒. อภิปรายหลักการออกแบบและการแก้ปัญหา
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. มีวนิ ัย
๒. ใฝ่ เรี ยนรู ้
๓. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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เมื่อรู ้จกั ส่วนต่างๆของโปรแกรม และการใช้งานเบื้องต้นไปแล้ว ต่อไปก็จะได้เริ่ มลงมือวาดภาพ โดย
เริ่ มจากเครื่ องมือง่ายๆที่ใช้วาดเส้น , วาดรู ปทรงเรขาคณิ ตก่อน แล้วค่อยๆใช้เครื่ องมือต่างๆวาดรู ปทรงแบบ
อิสระเอง ซึ่งจะต้องใช้ความชานาญในการสร้างเส้น Path และเมื่อใช้จนชานาญก็สามารถที่จะสร้างรู ปภาพ
สวยๆ ในโปรแกรม Adobe Illustrators ได้ดว้ ยตนเองแล้ว

ส่ วนประกอบของวัตถุ
ภาพกราฟิ กแบบเวคเตอร์ มกั จะประกอบไปด้วยชิ้ นส่ วนต่างๆ หลายๆ ชิ้ นมาประกอบกัน ซึ่ งเรี ยกว่า
วัตถุ (Object) โดยแต่ละวัตถุจะมีส่วนประกอบหลักเหมือนกัน ดังนี้
กรอบภาพ (Bounding Box)
เส้ น (Stroke)

เส้ น Path
จุดแองเคอร์
(Anchor Point)

สีพื ้น (Fill)

เส้ น (Stroke) เป็ นเส้นตามรู ปทรงของวัตถุ สามารถกาหนดสี ขนาดและรู ปแบบของเส้นได้
สี พนื้ (Fill)

เป็ นพื้นที่ ด้านในวัตถุ สามารถกาหนดสี ไ ด้ท้ งั สี แบบทึบ , ไล่ โทนสี , ใส่ ล วดลาย ,

กาหนดความโปร่ งใส หรื อจะไม่ใส่สีเลยก็ได้ รวมถึงการปรับฟิ ลเตอร์ (Filter) และเอฟเฟ็ คต์ (Effect) ด้วย
กรอบภาพ (Bounding Box) แสดงขอบเขตการใช้พ้นื ที่ และตาแหน่ งของวัตถุ สามารถใช้ยา้ ยตาแหน่ ง
ปรับขนาด และหมุนภาพได้
เส้ น Path เป็ นเส้นโครงร่ างของวัตถุที่ประกอบไปด้วยจุดแองเคอร์หลาย ๆ จุด ใช้ในการกาหนด และ
ปรับเปลี่ยนรู ปทรงของวัตถุ
จุ ด แองเคอร์ (Anchor Point) เป็ นจุ ด ย่อ ยที่ ใช้ต รึ ง แนวของเส้ น Path ให้เป็ นเส้ น ตรงหรื อ โค้ง ตาม
ต้องการ ซึ่งสามารถเพิม่ หรื อลดจานวนก็ได้
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ทาความรู้จกั Path
Illustrator เป็ นโปรแกรมที่สร้างงานในลักษณะของการ “วาดภาพลายเส้น” โดยในการวาดวัตถุ ใดๆ
ขึ้นมานั้น จะมีเส้นโครงร่ างกาหนดรู ปทรงของวัตถุ ซึ่งเส้นโครงร่ างนั้นจะเรี ยกว่า “path” ดังนั้นวัตถุที่สร้างจะ
มีรูปทรงสวยงามมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั การควบคุมเส้น path ของผูว้ าดเอง ว่าจะสามารถวาดส่วนโค้งเว้า
ได้ดีหรื อไม่
เส้น Path นั้นประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ซึ่งความสัมพันธ์กนั ดังนี้
จุด Direction

แขน Direction

จุดปลายเส้ น

จุดปลายเส้ น
ส่วนโค้ งของ Path

จุดแองเคอร์ (Anchor point)

จุ ด แองเคอร์ (Anchor point) เป็ นจุ ด ที่ ต รึ ง เส้ น path แต่ ล ะช่ ว งไว้ใ นต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ อย่า ง
ต่อเนื่อง เมื่อจุดแองเคอร์เปลี่ยนตาแหน่งก็จะมีผลให้รูปทรงวัตถุเปลี่ยนตามไปด้วย
แขน Direction เป็ นส่ วนที่ใช้ควบคุ มความโค้งของ path จากจุดแองเคอร์ หากแขนยาวก็จะได้
มุมโค้งที่กว้าง และในทางตรงกันข้ามหากแขนสั้นก็จะได้มุมโค้งที่แคบ หรื อหากจุด แองเคอร์ที่ไม่มีแขนสอง
จุดอยูต่ ิดกัน path นั้นก็จะกลายเป็ นเส้นตรง ดังภาพ

จุดแองเคอร์
ที่มีแขนยาว

จุดแองเคอร์
ที่มีแขนสัน้

จุดแองเคอร์
ที่ไม่มีแขน

จุดแองเคอร์ ที่ไม่มี
แขนทังสองจุ
้
ด
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จุด Direction ใช้สาหรับปรับแขน Direction ให้ยาวหรื อ สั้น ซึ่ งจะปรับโดยการคลิกลากจากจุด
Direction
จุดปลายเส้ น เป็ นเส้นจบของ Path แบบปลายปิ ด คือ เส้นไม่ครบรอบเป็ นวง
ส่ วนโค้งของ path เป็ นส่ วนโค้งที่เกิดจากการปรับแขน Direction

การวาดเส้ นด้ วยกลุ่มเครื่องมือ Line
เมื่อได้รู้จกั กับเส้น path และส่ วนประกอบของเส้น path ไปแล้วต่อไปจะมาเริ่ ม วาดเส้นหรื อเส้น path
กันบ้าง ซึ่งโปรแกรมได้จดั เตรี ยมเส้นสาเร็ จรู ปไว้ให้แล้วจากกลุ่มเครื่ องมือ Line Tool โดยการวาดเส้นนั้นทาได้
2 วิธีคือ การวาดโดยการคลิกลาก และการวาดโดยการกาหนดค่า
 วาดเส้ นตรงด้ วยเครื่องมือ Line Segment
 วาดโดยการคลิกลาก





1. คลิกที่เครื่ องมือ Line Segment
บน Toolbox
2. คลิกลากตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ด ดังภาพ ด้านบน
กดคีย ์ Shift ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการดึงเส้นตรงให้ทามุมทีละ 45 องศา
กดคีย ์ Alt ค้างไว้ขณะวาดจะยึดจุดที่คลิกเป็ นจุดกึ่งกลางเส้นและลากเส้นยาวออกไป
ทั้งสองด้าน
กดคีย ์ ~ ค้างไว้ขณะวาด จะสามารถวาดเส้นใหม่เพิม่ เรื่ อย ๆ โดยเส้นเน้นจะวนรอบ
จุดศูนย์กลางเป็ นวงกลม ดังภาพด้านล่าง

คลิกลากพร้ อมกดปุ่ ม ~ ที่แป้นคีย์บอร์ ด
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 วาดโดยการกาหนดค่า
1. คลิกที่เครื่ องมือ Line Segment
บน Toolbox
2. คลิกตรงตาแหน่งที่ตอ้ งการบนอาร์ตบอร์ดแล้วกาหนดค่าของเส้น Path เมื่อกาหนดค่าต่างๆ แล้ว
คลิกปุ่ ม OK ดังภาพ

ระบุความยาวเส้ น
ระบุองศาในการเอียง
ใส่สีพื ้น (Fill) กับวัตถุ

 วาดเส้ นโค้งด้ วยเครื่องมือ Arc
 วาดโดยการคลิกลาก



1. คลิกที่เครื่ องมือ Arc
บน Toolbox
2. คลิกลากตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ด ไปตามทิศทางต่างๆ โดยคลิกที่จุดเริ่ มต้นแล้วลากเมาส์ไปยังตาแหน่ง
สุดท้ายแล้วปล่อยเมาส์จะได้เส้นโค้งดังภาพ
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 วาดโดยการกาหนดค่า
1. คลิกที่เครื่ องมือ Arc
บน Toolbox
2. คลิกตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ดแล้วกาหนดค่าของเส้น Path เมื่อกาหนดค่าต่างๆ แล้ว
คลิกปุ่ ม OK ดังภาพ

ความยาวเส้ นในแนวนอน
ความยาวเส้ นในแนวตัง้
ประเภทเส้ นแบบเปิ ดหรื อปิ ด
เลือกแกนที่เป็ นด้ านโค้ ง
ระยะความโค้ ง

เส้ น Path ที่ได้ จากการวาดโดยการกาหนดค่า

Type : Opened

Type : Close

Base Along : Y Axis

Base Along : X Axis
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 วาดเส้ นก้ นหอยด้ วยเครื่องมือ Spiral
 วาดโดยการคลิกลาก





1. คลิกที่เครื่ องมือ Spiral
บน Toolbox
2. คลิกลากตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ดโดยสามารถใช้แป้ นพิมพ์ช่วยในการสร้างดังนี้
กดคีย ์

หรื อ

กดคีย ์ Space

ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการเพิม่ หรื อลดเส้นโค้ง (Segments)
ค้างไว้ขณะคลิกวาด จะเป็ นการย้ายตาแหน่งเส้นก้นหอย

 วาดโดยการกาหนดค่า
1. คลิกที่เครื่ องมือ Spiral
บน Toolbox
2. คลิกตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ดแล้วกาหนดค่าต่างๆ แล้วคลิกที่ปมุ่ OK ดังภาพ

ระยะรัศมี
ระยะห่างของวงก้ นหอยแต่ละวง
จานวนเส้ นส่วนโค้ งในวง
รูปแบบการวนของเส้ น

เส้ น Path ที่ได้ จากการวาดโดยกาหนดค่า

38
Decay : 80 %

Decay : 90 %

Segment : 15

Segment : 5

 วาดเส้ นตารางด้ วยเครื่องมือ Rectangular Grid
 วาดโดยการคลิกลาก



1. คลิกที่เครื่ องมือ Rectangular Grid
บน Toolbox
2. คลิกลากตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ดดังภาพโดยสามารถใช้แป้ นพิมพ์ช่วยในการสร้างดังนี้
- กดคีย ์

หรื อ

ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการเพิม่ หรื อลดเส้นในแนวนอน

- กดคีย ์

หรื อ

ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการเพิม่ หรื อลดเส้นในแนวตั้ง

- กดคีย ์ V หรื อ F

เป็ นการเปลี่ยนสัดส่วนความกว้างของแต่ละคอลัมน์

- กดคีย ์ X หรื อ C

เพือ่ เปลี่ยนสัดส่วนความสูงของแต่ละแถว

 วาดโดยการกาหนดค่า
1. คลิกที่เครื่ องมือ Rectangular Grid
บน Toolbox
2. คลิกตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ดแล้วกาหนดค่าต่างๆ แล้วคลิก OK ดังภาพ
Horizontal Skew : -20%
ระบุขนาดกว้ างและสูง
จำนวนเส้ นในแนวนอน
สัดส่วนระยะห่างของแต่ละช่วง
แถว (ถ้ าเป็ น 0 % จะห่างเท่ากัน)

Horizontal Skew : 20%

จำนวนเส้ นในแนวตัง้
สัดส่วนระยะห่างของ
แต่ละช่วงคอลัมน์ (ถ้ า
เป็ น 0 % จะห่าง)
เท่ากัน)

Vertical Skew : -20%

Vertical Skew : 20%
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 วาดเส้ นตารางวงกลมด้ วยเครื่องมือ Polar Grid
 วาดโดยการคลิกลาก


1. คลิกที่เครื่ องมือ Polar Grid
บน Toolbox
2. คลิกลากตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ด ดังภาพ



- กดคีย ์

หรื อ

ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการเพิม่ หรื อลดจานวนเส้นรอบวง

- กดคีย ์

หรื อ

ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการเพิม่ หรื อลดเส้นรัศมี

- กดคีย ์ V หรื อ F

เป็ นการเปลี่ยนสัดส่วนของระยะห่างระหว่างเส้นรัศมี

- กดคีย ์ X หรื อ C

เพือ่ เปลี่ยนสัดส่วนของระยะห่างระหว่างเส้นรอบวง

 วาดโดยการกาหนดค่า
1. คลิกที่เครื่ องมือ Polar Grid
บน Toolbox
2. คลิกตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ดแล้วกาหนดค่าต่างๆ แล้วคลิก OK ดังภาพ

ระบุขนาดกว้ างและสูง
จำนวนเส้ นรอบวงกลม
สัดส่วนขนาดของเส้ นวงกลม
แล่ละวงที่สมั พันธ์กนั
จำนวนเส้ นรัศมี
สัดส่วนระยะห่างของเส้ นรัศมี
แต่ละช่วงที่สมั พันธ์กนั
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เส้ น Path ที่ได้ จากการวาดโดยการกาหนดค่า

Concentric Number : 10 Concentric Number : 10 Concentric Skew : 50 % Concentric Skew : 0 %
Radial Number : 5
Radial Number : 10
Radial Skew : 0 %
Radial Skew : 50 %

การวาดรูปทรงเรขาคณิตด้ วยกลุ่มเครื่องมือ Shape
นอกจากเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้วาดเส้นตามที่ได้ศึกษาไปแล้วนั้น โปรแกรมยังได้เตรี ยมเครื่ องมือสาหรับ
การวาดรู ปทรงเรขาคณิ ต (รู ปทรงปิ ด ) ต่าง ๆ ไว้ให้ดว้ ย ซึ่งหลักในการวาดทาได้ 2 วิธี เช่นเดียวกับการวาดเส้น
คือ วาดโดยการคลิกลากและวาดโดยการกาหนดค่า
 วาดสี่ เหลีย่ มด้ วยเครื่องมือ Rectangle
 วาดโดยการคลิกลาก



1. คลิกที่เครื่ องมือ Rectangle
บน Toolbox
2. คลิกลากตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ด ดังภาพ
- กดคีย ์ Shift ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการวาดสี่เหลี่ยมด้านเท่า
- กดคีย ์ Alt ค้างไว้ขณะวาดจะยึดจุดเริ่ มต้นคลิกเป็ นจุดกึ่งกลางภาพ
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 วาดโดยการกาหนดค่า
1. คลิกที่เครื่ องมือ Rectangle
บน Toolbox
2. คลิกตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ดแล้วกาหนดค่าต่างๆ แล้วคลิก OK ดังภาพ

ระบุความกว้ าง
ระบุความสูง

 วาดสี่ เหลีย่ มมุมโค้งด้ วยเครื่องมือ Rounded Rectangle
 วาดโดยการคลิกลาก



รูปภาพจากการกาหนดค่า



บน Toolbox
1. คลิกที่เครื่ องมือ Rounded Rectangle
2. คลิกลากตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ด ดังภาพ
- กดคีย ์ Shift ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการวาดสี่เหลี่ยมมุมโค้งด้านเท่า
- กดคีย ์ Alt ค้างไว้ขณะวาดจะยึดจุดเริ่ มต้นคลิกเป็ นจุดกึ่งกลางภาพ
- กดคีย ์

หรื อ

ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการเพิม่ หรื อลดขนาดมุมโค้ง

 วาดโดยการกาหนดค่า
1. คลิกที่เครื่ องมือ Rounded Rectangle

บน Toolbox

2. คลิกตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ดแล้วกาหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้วคลิกปุ่ ม OK ดังภาพ

ระบุความกว้ าง
ระบุความสูง
ระยะมุมโค้ ง
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Corner Redius : 10 pt

Corner Redius : 20 pt

Corner Redius : 30 pt

 วาดวงรีด้วยเครื่องมือ Ellipse
 วาดโดยการคลิกลาก


1. คลิกที่เครื่ องมือ Ellipse
บน Toolbox
2. คลิกลากบนอาร์ตบอร์ด ดังภาพ
- กดคีย ์ Shift ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการวาดวงกลม



- กดคีย ์ Alt ค้างไว้ขณะวาดจะยึดจุดเริ่ มต้นคลิกเป็ นจุดกึ่งกลางภาพ
 วาดโดยการกาหนดค่า
1. คลิกที่เครื่ องมือ Ellipse
บน Toolbox
2. คลิกตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ดแล้วกาหนดค่าต่างๆ แล้วคลิก OK ดังภาพ

ระบุความกว้ าง
ระบุความสูง

Width : 45 mm
Height : 70 mm

Width : 70 mm
Height : 70 mm

Width : 70 mm
Height : 45 mm
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 วาดรู ปหลายเหลี่ยมด้วยเครื่องมือ Polygon
 วาดโดยการคลิกลาก





1. คลิกที่เครื่ องมือ Polygon
บน Toolbox
2. คลิกลากตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ด ดังภาพ
ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการกาหนดให้รัศมี (ระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุด
- กดคีย ์ Shift
มุมของแต่ละด้าน) ยาวเท่ากัน
- กดคีย ์

หรื อ

ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการเพิม่ หรื อลดจานวนด้าน

 วาดโดยการกาหนดค่า
1. คลิกที่เครื่ องมือ Polygon
บน Toolbox
2. คลิกตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ดแล้วกาหนดค่าต่างๆ แล้วคลิก OK ดังภาพ

กาหนดความกว้ างของแต่ละด้ าน
กาหนดจานวนด้ าน

Sides : 3

Sides : 5

Sides : 10
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 วาดรู ปดาวด้ วยเครื่องมือ Star
 วาดโดยการคลิกลาก





1. คลิกที่เครื่ องมือ Star
บน Toolbox
2. คลิกลากตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ด ดังภาพ
- กดคีย ์

หรื อ

ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการเพิม่ หรื อลดจานวนแฉกดาว

- กดคีย ์ Alt ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการวาดให้แฉกแต่ละด้านเป็ นเส้นแนวตรงกัน
- กดคีย ์ Ctrl ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการยึดรัศมีมุมด้านในให้คงที่แล้วปล่อยรัศมีมุมด้านนอก
ให้ยาวออกไป
 วาดโดยการกาหนดค่า
1. คลิกที่เครื่ องมือ Star
บน Toolbox
2. คลิกตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ดแล้วกาหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้วคลิก OK ดังภาพ

ความยาวของรัศมีมมุ ด้ านนอก
ความยาวของรัศมีมมุ ด้ านใน
จานวนแฉก

Radius 1 : 50 mm
Radius 2 : 25 mm

Radius 1 : 50 mm
Radius 2 : 15 mm

Radius 1 : 50 mm
Radius 2 : 5 mm
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 วาดประกายรัศมีด้วยเครื่องมือ Flare
การใช้เครื่ องมือ Flare นั้น แตกต่างจากเครื่ องมือ อื่ นๆ ในกลุ่ ม เครื่ องมือ Shape คือ เป็ นการสร้างภาพ
เลี ยนแบบประกายรัศมี จากแหล่ งกาเนิ ดต่างๆ เช่ น ดวงอาทิตย์ ซึ่ งสามารถวาดจุดแสงสว่าง และเงาสะท้อ น
โดยมากมักวาดเพือ่ ใช้ประกอบกับภาพอื่นในการเสริ มให้ภาพนั้นมีจุดเด่นขึ้นมา และสี ของประกายรัศมีน้ ันจะ
เปลี่ยนไปตามสีพ้นื หลัง
องค์ประกอบ Flare
วงรัศมี (Halo) มีลกั ษณะเป็ นวงกลม
และไล่โทนความสว่างออกจากจุดกึ่งกลาง

จุดกาเนิดแสง (Center Handle)
เป็ นบริเวณที่สว่างมากที่สดุ
เส้ นรัศมี (Rays)
เส้ นประกายรอบจุดกาเนิดแสง
วงแหวนเงาสะท้ อน (Rings)
เป็ นเงาสะท้ อนเมื่อแสงตกกระทบ

 วาดโดยการคลิกลาก




1. คลิกที่เครื่ องมือ Flare
บน Toolbox
2. คลิกลากวาดความกว้างของรัศมีแล้วปล่อยเมาส์
3. คลิกตาแหน่งวงแหวนเงาสะท้อน ดังภาพ
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- กดคีย ์ Ctrl
ยังเท่าเดิม
- กดคีย ์

ค้างไว้ข ณะวาดจะเป็ นการขยายเฉพาะวงรัศมี (Halo) แต่ เส้นรัศมี (Rays)
หรื อ

ค้างไว้ขณะวาด จะเป็ นการเพิม่ หรื อลดจานวนเส้นรัศมี

 วาดโดยการกาหนดค่า
1. คลิกที่เครื่ องมือ Flare บน Toolbox
2. คลิกตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ดแล้วกาหนดค่า ดังภาพ

ขนาดของวงรัศมี
ขนาดจุดกาเนิดแสง
ค่าความโปร่งแสง
ค่าความสว่าง

การเลือนหายของวงรัศมี
ระยะห่างวงแหวน
กับจุดกาเนิดแสง
จานวนวงแหวน
ขนาดวงแหวนที่ใหญ่ที่สดุ

จานวนเส้ นรัศมี
เส้ นรัศมีที่ยาวที่สดุ
การเลือนหายของเส้ นรัศมี

องศากาหนดทิศทางของวงแหวน

การวาดรูปทรงด้ วยกลุ่มเครื่องมือ Pen
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จากที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่ องของการวาดเส้นและการสร้างรู ปทรงเรขาคณิ ต จะเห็นได้ว่าการวาดภาพ
นั้นมีเครื่ องมือสาเร็จให้อยูแ่ ล้ว ซึ่ งจะได้รูปทรงเฉพาะตามที่แต่ละเครื่ องมือนั้นๆ มีให้ แต่หากต้องการวาดภาพ
รู ปทรงอื่นๆ บ้าง เช่น รู ปแจกัน , รู ปขวดน้ า , รู ปผลไม้ ซึ่ งเป็ นรู ปทรงแบบอิ สระไม่ สามารถใช้กลุ่ มเครื่ องมื อ
Line หรื อ Shape วาดได้ จึงต้องใช้กลุ่มเครื่ องมือ Pen วาดรู ปทรงอิสระเหล่านั้นแทน โดยเส้นและจุดที่เกิดขึ้นใน
การใช้เครื่ องมือเราจะเรี ยกว่า “Path”
 วาดเส้ นตรงด้ วยเครื่องมือ Pen










1. คลิกที่เครื่ องมือ Pen
บน Toolbox
2. คลิกตรงตาแหน่งเริ่ มต้นบนอาร์ตบอร์ด
3. คลิกเพิม่ จุดแองเคอร์แต่ละตาแหน่งตามที่ตอ้ งการดังภาพ
- กดคีย ์

Shift ค้างไว้ขณะวาดจะเป็ นการดึงเส้นให้ทามุม 45 องศา

- หากต้องการวาดเส้นแบบเปิ ดให้คลิกเครื่ องมือ Selection

เพือ่ จบการวาด

- หากต้องการวาดเส้นแบบปิ ดให้วนกลับมาคลิกที่จุดเริ่ มต้น โดยเมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
- สถานะเมาส์จะเปลี่ยนไปตามตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
จุดเริ่ มต้นในการวาด
เพิม่ จุดต่อไป
ปรับความโค้งของเส้นขณะวาด
จุดสุดท้ายของการวาดเส้นแบบปิ ด
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เพิม่ จุดใหม่ไปบน path
ลบจุดเดิมที่มีอยูแ่ ล้วบน path

รูปแบบปลายเปิ ด

รูปแบบปลายปิ ด

ต่ อเส้ นใหม่ เข้ ากับเส้ นเดิม
ในขณะที่วาดเส้นอยู่ หากเราคลิกเลื อกเครื่ อ งมือ อื่น โปรแกรมจะถื อว่าเราวาดเสร็ จเรี ยบร้อย path จะ
หยุดการเชื่อมต่อเส้นทันที ซึ่งหากคุณต้องการวาดต่อเส้นเดิมสามารถทาได้ดงั นี้



1. คลิกเลือกเครื่ องมือ Pen
บน Toolbox
2. ชี้เมาส์ที่จุดแองเคอร์ปลายเส้นด้านที่ตอ้ งการ โดยเมาส์จะเป็ นรู ป
ให้คลิกซ้ าที่จุดนั้น แล้วคลิก
วาดในตาแหน่งต่อไป
- ในการต่อเส้นนี้จะช่วยให้คุณสามารถวาดต่อรู ปทรงแบบปลายเปิ ดให้เป็ นปลายปิ ดได้ โดย
คลิกวนกลับไปยังปลายเส้นอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเมาส์จะเป็ นรู ป
- หากต้องการยกเลิกการคลิกวาดจุดใดก็สามารถใช้คาสัง่ Undo( Ctrl + Z ) เพือ่ ยกเลิก
การวาดจุดนั้นได้ โดยที่ path ยังคงต่อเนื่องกันอยู่ หรื อหากเปลี่ยนใจอยากกลับมาใช้
เหมือนเดิมก็สามารถ Redo ( Ctrl + Y ) ได้เช่นกัน

49
 เพิ่มจุดแองเคอร์ ด้วยเครื่องมือ Add Anchor Point
หลังจากที่ ว าดรู ป ทรงด้ว ย Pan Tool เสร็ จ แล้ว เราสามารถที่ จ ะเพิ่ม จุด แองเคอร์ เพื่ อ ใช้ส าหรับ การ
ปรับแต่งรู ปทรงนั้นได้ โดยทาตามขั้นตอนดังนี้




1. คลิกที่เครื่ องมือ Add Anchor Point
บน Toolbox
2. คลิกตาแหน่งบนเส้น path ดังภาพ
- ปรับแต่งรู ปทรงโดยใช้เครื่ องมือ Direct Selection
เพือ่ เปลี่ยนตาแหน่งจุดแองเคอร์ได้

คลิกตาแหน่งที่ต้องการปรับบนเส้ น Path

คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้ วลากเมาส์ขยับไปยัง
ตาแหน่งใหม่ตามที่ต้องการจะเห็นว่าเส้ น
Path จะเปลี่ยนตามที่เราลากเมาส์

 ลบจุดแองเคอร์ ด้วยเครื่องมือ Delete Anchor Point
นอกจากการเพิม่ จุดแองเคอร์แล้วเรายังสามารถลบจุดแองเคอร์ในภายหลังได้ ดังนี้
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1. คลิกเครื่ องมือ Delete Anchor Point
บน Toolbox
2. คลิกตรงจุดแองเคอร์ที่จะลบบนเส้น path ดังภาพ
หลังจากการลบจุดแองเคอร์แล้วรู ปทรงจะเปลี่ยนไป ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้
ภาพที่ได้ เมื่อคลิกลบจุดแรก
เมื่อคลิกลบจุดแองเคอร์ ใน
ตาแหน่งอื่น ๆ ที่
ล้ อมรอบจะได้ รูปทรงตามรูปนี ้

 เปลี่ยนเส้ นตรงให้ เป็ นเส้ นโค้งด้ วยเครื่องมือ Convert Anchor Point
จากหัวข้อเรื่ อง “ท าความรู ้จกั path” จะเห็ นว่าความโค้งของ path นั้นจะขึ้นอยู่กับแขน Direction แต่
path แบบเส้นตรงนั้นจะไม่ มี แขน ดังนั้น หากต้อ งการให้เป็ นเส้น โค้งจึงต้อ งดึ งแขนออกมาจากจุดแองเคอร์
เสียก่อน โดยใช้เครื่ องมือ Convert Anchor Point
นัน่ เอง นอกจากนี้ยงั สามารถเปลี่ยนจากเส้นโค้งให้เป็ น
เส้นตรงได้ดว้ ย หลังจากคลิกเลือกวัตถุแล้วให้ทาขั้นตอน ดังนี้



1. คลิกเครื่ องมือ Convert Anchor Point
บน Toolbox
2. คลิกลากดึงแขน Direction จากจุดแองเคอร์ ดังภาพ
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 เปลี่ยนเส้ นโค้งให้ เป็ นเส้ นตรงด้ วยเครื่องมือ Convert Anchor Point
หากต้องการปรับเส้น path ที่มีเส้นโค้งให้เป็ นเส้นตรง ให้ทาการตัดแขน Direction ดังนี้





1. คลิกที่เครื่ องมือ Convert Anchor Point
บน Toolbox
2. คลิกที่จุดแองเคอร์บนเส้น path แขน Direction จะหายไป ดังภาพ
- หากต้องการลบแขนเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ให้คลิกลากจุด Direction
ไปที่จุดแองเคอร์
 ปรับทิศทางของแขน Direction

ของด้านนั้นกลับเข้า




1. ใช้เครื่ องมือ Direct Selection
คลิกเลือกจุดแองเคอร์ที่จะปรับ ซึ่งจะปรากฏแขน Direction เดิม
ของจุดนั้นขึ้นมา
2. ใช้เครื่ องมือ Direct Selection
คลิกลากปรับจุดแขน Direct หรื อใช้เครื่ องมือ Convert Anchor
Point
คลิกลากปรับก็ได้เช่นกัน
ตัวอย่ างรู ปทรงที่เปลี่ยนไปตามทิศทางของแขน Direction
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 วาดเส้ นโค้งด้ วยเครื่องมือ Pen
นอกจากการใช้เครื่ องมือ Pen วาดเส้นตรงแล้ว ก็ยงั สามารถวาดเส้นโค้งได้ดว้ ยเช่นกัน โดยการคลิ ก
วาดแล้วดึงแขน Direction ทันทีที่คลิกเพิ่มจุดแองเคอร์ และเพื่อให้วาดได้อย่างแม่นยาอาจใช้คาสั่งให้แสดงเส้น
Grid หรื อ Guide ขึ้นมาด้วย ดังนี้






1.
2.
3.
4.

คลิกที่เครื่ องมือ Pen
บน Toolbox
คลิกลากเพือ่ ดึงแขนตรงตาแหน่งเริ่ มต้น (ยังไม่มีเส้น)
คลิกลากเพือ่ ดึงแขนตรงตาแหน่งต่อไปจะสร้างเส้นโค้ง ดังภาพ
ทาซ้ าขั้นตอนที่ 3 จนได้รูปทรงที่ตอ้ งการ

หากต้อ งการปรับ แต่งแขนขณะวาด ให้กดคีย ์ Alt
ทิศทางต่าง ๆ แล้วค่อยวาดต่อ ดังภาพ

ค้างไว้แ ล้ว คลิ ก ลากจุด Direction ไปตาม

คลิกลากต่อก็จะได้ path เป็ นมุมแหลม
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การวาดรูปทรงด้ วยกลุ่มเครื่องมือ pencil
เครื่ องมือ Pencil เป็ นอีกเครื่ องมือที่ใช้วาดภาพแบบอิสระเหมือนกับใช้ดินสอวาดภาพ เราสามารถคลิก
ลากวาดไปยังตาแหน่งต่างๆ โดยอิสระ ซึ่งโปรแกรมจะกาหนดจุดแองเคอร์ และแขน Direction ไปตามการคลิก
ลากเมาส์ให้เอง หลังจากการวาดแล้วยังสามารถปรับแต่งรู ปทรงต่อด้วยเครื่ องมือ Smooth และ Erase ได้ดว้ ย
 วาดเส้ นด้วยเครื่องมือ Pencil



สังเกตว่าเมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรูป

1. คลิกที่เครื่ องมือ Pencil
บน Toolbox
2. ใช้เมาส์รูป
คลิกลากวาดบนอาร์ตบอร์ด ดังภาพ
ซึ่งหากกดคีย ์ Alt หลังจากเริ่ มวาดไปแล้วจะเป็ นการวาดแบบปลายปิ ด สังเกตจากเมาส์เปลี่ยนเป็ นรู ป
เมื่อวาดเส้นเสร็จแล้ว ต้องการวาดต่อจากเส้นเดิมอีกครั้ง ให้คลิกที่เส้นที่ตอ้ งการวาดเพิม่ เติมแล้วคลิก
ที่ เครื่ องมือ Pencil
(เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป ) จากนั้นให้วาดต่อจากจุดปลายเส้นด้านที่ตอ้ งการได้เลย
 การเปลี่ยนแนวเส้ นใหม่
เมื่อวาดเส้นแล้วและต้องการจะเปลี่ยนแนวของเส้นใหม่ ให้คลิกเมาส์ที่เส้นที่ตอ้ งการเปลี่ยนแนวเส้น
โดยใช้เครื่ องมือ Selection
บน Toolbox ก่อน จากนั้นทาตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้



1. คลิกที่เครื่ องมือ Pencil
บน Toolbox เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
2. เลื่อนเมาส์มาที่เส้นบริ เวณที่ตอ้ งการเปลี่ยนแนวใหม่โดยที่เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
แล้วลาก
เปลี่ยนไปยังรู ปแบบหรื อแนวใหม่ ซึ่งจะเห็นว่าเส้นได้มีการปรับเปลี่ยนไปยังทิศทางใหม่ตามที่เราวาด
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 ปรับเส้ นให้ เรียบด้ วยเครื่องมือ Smooth



1. คลิกที่เครื่ องมือ Smooth
บน Toolbox เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
2. ใช้เมาส์คลิกลากวาดบนตาแหน่งที่ตอ้ งการปรับบนเส้น Path สังเกตเห็นว่าเส้นนั้นจะมีความเรี ยบขึ้น
กว่าเดิม
 ลบเส้ นด้ วยเครื่องมือ Erase
เครื่ องมือ Erase เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ลบเส้น Path บางส่วนที่ไม่ตอ้ งการออกไป โดยให้คลิกที่เส้น Path
จากนั้นให้ทาตามขั้นตอนดังนี้




ภาพที่ได้ หลังการลบ

1. คลิกที่เครื่ องมือ Erase
บน Toolbox เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
2. ใช้เมาส์ คลิกลากบนเส้น path ตรงตาแหน่งที่ตอ้ งการลบ เส้น Path ส่วนที่ไม่ตอ้ งการใช้จะถูกลบไป
จากเส้นเดิม

55

การวาดรูปทรงอิสระด้ วยเครื่องมือ Blob Brush
เป็ นเครื่ องมือที่มีความสามารถในการสร้างพื้นที่ที่ได้จากการคลิกลากหัวแปรง โดยไม่ตอ้ งปรับความ
โค้งของพาธ หรื อดัดเส้นเอง จะทาให้ได้รูปทรงที่เป็ นอิสระมากขึ้น โดยผลลัพธ์ที่ได้จะคล้ายกับการวาดด้วย
เครื่ องมือ Brush แต่ต่างกันที่เราจะได้เป็ นพื้นที่(Fill)ด้วย แต่เครื่ องมือ Brush จะได้เป็ นเส้น (Stroke )นัน่ เอง
 การวาดด้วยเครื่องมือ Blob Brush มีข้นั ตอนดังนี้





1. คลิกที่เครื่ องมือ Blob Brush
บน Toolbox เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
2. คลิกเมาส์คา้ งไว้ แล้วลากเป็ นรู ปทรงต่างๆตามต้องการ

ลักษณะเส้ น Path ที่เกิดจากเครื่ องมือ Blob Brush
วัตถุที่ได้ จะมีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่

ลักษณะเส้ น Path ที่เกิดจากเครื่ องมือ Brush
วัตถุที่ได้ จะมีลกั ษณะเป็ นเส้ น
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การกาหนดขนาดและรูปแบบของเส้ นด้ วยพาเนล Stroke
หลังจากวาดเส้นเสร็จแล้ว จะได้เส้นที่มีขนาดเดี ยวคือ 1 pt. และเป็ นเส้นยาวต่อเนื่ อง แต่หากต้องการ
ปรับแต่งรู ปแบบของเส้นใหม่ ก็สามารถใช้พาเนล Stroke ในการเปลี่ ยนขนาดเส้น , สร้างเส้น ประ , เปลี่ ยน
ลักษณะปลายเส้น ฯลฯ ซึ่ งการเปิ ดใช้พาเนล Stroke จากโปรแกรมให้เลื อกเมนู คาสั่ง Windows จากนั้นเลื อ ก
พาเนลชื่อ Stroke โดยคลิกเมาส์ที่ชื่อ ซึ่งจะปรากฏพาเนล Stroke ขึ้นมาดังนี้
พาเนล Stroke

รูปแบบเส้ นใหม่ที่ได้
 คลิกเลือกเส้ นที่ต้องการ

 กาหนดค่าต่าง ๆ ที่ต้องการ

รายละเอียดการกาหนดค่าต่ างๆ ในพาเนล Stroke มีดังนี้
 Weight เป็ นการกาหนดขนาด หรื อ ความหนาของเส้น ซึ่งมีหน่วยเป็ นพอยต์ (pt)
โดย 1 pt เท่ากับ 1/72 นิ้ว
 Cap
รู ปแบบของปลายเส้น สาหรับเส้นปลายเปิ ดหรื อเส้นประ มี 3 รู ปแบบ คือ
ปลายเส้นตัดพอดีกบั path

 Corner

ปลายเส้นโค้งมนรอบ path

เส้นปลายตัดยืน่ ยาวรอบ path

รู ปแบบของมุม มีให้เลือก 3 แบบ คือ
มุมแหลม

มุมโค้งมน

มุมตัด
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 Limit
 Align Stroke

ความแหลมของมุมตัดซึ่งจะสัมพันธ์กบั ขนาดของเส้น ค่าปกติคือ 4
รู ปแบบการเติมสีเส้นให้กบั path (เฉพาะรู ปทรงปลายปิ ด)

 Dashed Line เป็ นการกาหนดให้เส้นเป็ นเส้นประ ซึ่งจะกาหนดรู ปแบบของเส้นประได้จาก
Dash คือ ความยาวของเส้นประ
gap คือ ระยะห่างระหว่างเส้นประ

ผลลัพธ์จากการกาหนดค่าเส้ นประ

 Arrowheads เป็ นการกาหนดหัวลูกศรให้กบั เส้น สามารถกาหนดได้ท้งั จุดเริ่ มต้น และจุดปลาย
ของเส้น
 Scale เป็ นการกาหนดขนาดของหัวลูกศรทางซ้าย และ ขวา
 Align เป็ นการวางตาแหน่งหัวลูกศรบนเส้น path

 Profile เป็ นการกาหนดรู ปแบของเส้นให้มีลกั ษณะต่างๆ หรื ออาจสร้าง และบันทึกรู ปแบบเส้นเก็บ
ไว้ใช้งานภายหลัง ซึ่ งปกติโปรแกรมจะมีรูปแบบเส้นสาเร็ จรู ปไว้ให้ส่วนหนึ่งแล้ว

 เลือกเส้ น

 ผลลัพธ์จากการเลือก Profile

 เลือกลักษณะที่ต้องการ
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๓ เติมสี สันให้ กบั ภาพ


มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน ทักษะการ

จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้ มีคุณธรรม
และลักษณะนิสยั ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพือ่ การ
ดารงชีวติ และครอบครัว
ตัวชี้วัด
๑. ง ๑.๑/ ๒ สร้างผลงานอย่างมีความคิด สร้างสรรค์ และมีทกั ษะการทางานร่ วมกัน
๒. ง ๑.๑/ ๔ มีทกั ษะ กระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
 สาระสาคัญ
- สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทกั ษะการทางานร่ วมกัน
- มีทกั ษะ กระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
 สาระการเรียนรู้
- ความรู ้
๑. สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทกั ษะร่ วมกัน
๒. รู ้กระบวนการแก้ปัญหาเบื้องต้น
- ทักษะ / กระบวนการ
๑. อธิบายหลักการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทกั ษะร่ วมกัน
๒. อภิปรายหลักการออกแบบและการแก้ปัญหา
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. มีวนิ ัย
๒. ใฝ่ เรี ยนรู ้
๓. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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สี เป็ นส่ วนสำคัญอีกส่ วนหนึ่ งในกำรวำดภำพ กำรเลือ กใช้สีที่เหมำะสมกับกำรนำไปใช้งำน ก็จะทำให้
ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ซึ่งในบทนี้ จะศึกษำกำรทำงำนที่เกี่ยวกับสี ต้งั แต่ทำควำมรู ้จกั กับโหมดสี , กำรตั้งโหมดสี ,
เทค นิ กกำรใช้ สี และปรั บ แต่ ง สี แต่ ล ะป ระเภท ไม่ ว่ ำ จะเป็ น สี แบ บ ทึ บ , ก ำรป รั บ สี ให้ โป ร่ งใส ,
กำรใส่สีแบบเกรเดียนท์ เป็ นต้น

ทำควำมรู้จกั กับโหมดสี
โหมดสี (Color Mode) คือ วิธีกำรก ำหนดค่ำสี ที่ จดั เก็บ ในไฟล์รูปภำพ โดยยึดหลัก กำรมองเห็ น สี ใน
โมเดลสีต่ำงๆ สำหรับโหมดสีใน Illustrator แบ่งออกเป็ น 5 โหมด ดังนี้
โหมด RGB ใช้หลักกำรของโมเดล RGB โดยมีกำรกำหนดค่ำควำมเข้มข้นของสีแดง เขียว และน้ ำ
เงินที่มำผสมกันในแต่ละพิกเซลเป็ นค่ำตั้งแต่ 0-255 ภำพที่เกิดจำกโหมด RGB จะเป็ นกำรซ้อนสีหลัก 3 ชั้น และ
สำมำรถมองทะลุ ผ่ำน 3 สี น้ ี จนกลำยเป็ นภำพ ซึ่ งเรี ยกชั้นของสี เหล่ ำนี้ ว่ำ “Channel” โดยปกติสีท ั่วไปในกำร
แสดงผลจะมีถึง 16.7 ล้ำนสี หรื อ 224
โหมด CMYK ใช้หลักกำรของโมเดล CMYK โดยมีกำรกำหนดค่ำสีจำกเปอร์เซ็นต์ควำมเข้มข้นของ
สีแต่ละสีที่มำผสมกัน เช่น สี Bright Red เกิดจำก C = 2% M = 93% Y = 90% K = 0% (หรื อสีขำว)
โหมด HSB ใช้หลักกำรของโมเดล HSB โดยมีค่ำ 3 ค่ำที่ตอ้ งกำหนดคือ Hue เป็ นวงล้อสี ซึ่ งแต่ละสี
จะแตกต่ำงกัน ตำมคำมยำวของคลื่ น แสงที่ม ำกระทบวัต ถุ และสะท้อ นกลับ มำที่ต ำของเรำ, Saturation เป็ น
ตัวกำหนดควำมเข้มควำมจำงของสี และ Brightness เป็ นตัวกำหนดควำมมืด และควำมสว่ำงของสี
โหมด Grayscale กำรไล่ เฉดสี เทำ จะประกอบด้วยสีท้งั หมด 256 สี โดยไล่จำกสีขำวสีเทำไปเรื่ อยจน
ท้ำยสุดคือสีดำ ใช้พ้นื ที่ในกำรเก็บข้อมูล 8 บิต
โหมด Web Safe RGB กำรแสดงสี บนเว็บเพจ ใช้หลักกำรผสมสีเช่นเดียวกับโหมด RGB แต่จะเป็ น
กำรก ำหนดสี เพื่อใช้งำนในภำษำ HTML เช่ น #000000 เป็ นสี ดำ, #FF0000 เป็ นสี แดง จะสำมำรถแสดงควำม
กว้ำงของแต่ละสี ได้เพียง 216 สี (00-FF) ซึ่งน้อยกว่ำโหมด RGB ทัว่ ไป ดังนั้น หำกเรำสร้ำงภำพกรำฟิ กสำหรับ
แสดงผลบนเว็บก็ควรใช้โหมดสี Web Safe RGB เพือ่ ป้ องกันกำรเกิดควำมผิดเพี้ยน
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กำรเปลีย่ นโหมดสี
เรำสำมำรถเปลี่ยนโหมดสี ที่จะใช้ ได้จำกกำรเลือกเมนู จำกพำเนล Color โดยคลิก
โหมดสีที่ตอ้ งกำร
 คลิก

จำกนั้นเลือก

 เลือกโหมดสีตามต้ องการ
โดยโหมดสีที่เลือกจะมี
เครื่ องหมาย

อยู่ข้างหน้ า

เติมสี ให้ วตั ถุ (Fill Color)
สำหรับกำรกำหนดสีให้กบั วัตถุน้ ันมีอยูด่ ว้ ยกันหลำยวิธี เช่น กำหนดจำกพำเนล Color , Color Picker ,
พำเนล Swatch , หรื อพำเนล Gradient เป็ นต้น ซึ่งสำมำรถเลือกใช้แต่ละวิธีได้ตำมควำมจำเป็ นและควำมถนัด
เติมสี พนื้ และสี เส้ นจำกพำเนล Color
หลังจำกที่แสดงพำเนล Color แล้ว เรำจะมำเติมสี ให้กบั วัตถุกนั ตำมขั้นตอน ดังนี้

 คลิกเลือก
สีพื ้น
สีเส้ น

 คลิกเลือกวัตถุ

ผลที่ได้ จากการเปลี่ยนสีเส้ น
ผลที่ได้ จากการเปลี่ยนสีพื ้น

 คลิก ลากแถบสี หลัก
แต่ละสีของโมเดล หรื อ...
คลิกเลือกสีจากแถบสี
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เติมสี พนื้ และสี เส้ นจำก Color Picker
กำรเติมสียงั สำมำรถใช้ Color Picker ในกำรกำหนดสีพ้นื และสีเส้นได้โดยคลิกเลือกจำกแถบแยกสีหรื อ
ป้ อนตัวเลขค่ำสีเอง นอกจำกนี้แล้วยังสำมำรถเปลี่ยนและเลือกสีในโมเดลต่ำงๆ ได้ดว้ ย โดยมีข้นั ตอนดังนี้

 ดับเบิลคลิกสีพื ้น( Fill) หรื อ สีเส้ น( Stroke )
 คลิกเลือกวัตถุ

 คลิกเลือกสี

ตัวอย่างสีเดิม

ตัวอย่างสีใหม่
 คลิก OK

เตือนว่าอยู่นอก
ขอบเขตสี CMYK

คลิกเพื่อเลือกสี
CMYK ที่ใกล้ เคียง

ให้ แสดงเฉพาะสีที่
เหมาะสาหรับใช้ บนเว็บ

ค่าสีในรูปรหัสสีสาหรับเว็บเพจ

 เลื่อน

ภาพก่อนเปลี่ยนสี

เพื่อเลือกค่าสีขององค์ประกอบแรก

ภาพที่ได้ หลังจากเปลี่ยนสี
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เติมสี พนื้ และสี เส้ นด้ วยเครื่องมือในทูลบ็อกซ์
ในกำรเลือกสี เพือ่ นำไปใช้ตกแต่งภำพนั้น สี ที่เลือกจะปรำกฏในช่อง Fill และ Stroke ซึ่งเรำสำมำรถใช้
เครื่ องมืออื่นบนทูลบอกซ์ที่อยูใ่ กล้เคียง ในกำรสลับหรื อเปลี่ยนแปลงสีใหม่ได้ดงั นี้
คลิกที่ปมุ่
คลิกที่ปมุ่
คลิกที่ปมุ่
คลิกที่ปมุ่
คลิกที่ปมุ่

เพือ่ สลับค่ำระหว่ำงสีพ้นื กับสีเส้น
เพือ่ กลับไปใช้สีเริ่ มต้น (Default color) คือ พื้นสีขำวและเส้นสีดำ
(Gradient) เพือ่ เติมสีแบบไล่โทน
(None) ไม่ตอ้ งกำรเติมสีใดๆ
จะกลับมำใช้สีทึบ (Solid) หลังจำกที่ใช้สีแบบไล่โทนหรื อไม่เติมสีใดๆ

เติมสี พนื้ และสี เส้ นจำกพำเนล Swatches
สีที่มีในพำเนล Swatches นั้นเป็ นสี สำเร็ จที่โปรแกรมได้เตรี ยมไว้ให้แล้วเป็ นชุดๆ ซึ่ งมีท้ งั หมด 3 แบบ
คือ สี แบบทึบ , แบบไล่ โทนและลวดลำยพื้น (Pattern) ซึ่ งผูเ้ รี ยนสำมำรถกำหนดสี ต่ำงๆ เหล่ำนี้ ให้จำกพำเนล
Swatches ก่ อนอื่นผูเ้ รี ยนจะต้องเปิ ดพำเนล Swatches ขึ้นมำใช้งำนโดยเลื อกเมนู คำสั่ง Windows เลือ กพำเนล
Swatches จะปรำกฏพำเนลที่มีกำรกำหนดรู ปแบบ ต่ำง ๆดังนี้
แสดงเมนูของพาเนล

ไม่ใช้ สีใดๆ
ชุดสี
เปิ ดไลบรารี สี (Libraries Manu)
แสดงแบบสีแบบต่างๆ
(Show Swatch Kinds Menu)

ลบสีออกจากพาเนล
สร้ างสีใหม่เพิ่ม (New Swatch)
แสดงชุดสีใหม่ (New Color Group)

แก้ ไขข้ อมูลสีหรื อข้ อมูลชุดสี (Swatch Options)

ในพำเนล Swatches สำมำรถที่จะเปลี่ยนเป็ นมุมมองต่ำงๆ เพือ่ ให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงสะดวกขึ้น
โดยคลิกปุ่ ม แล้วเลือกรู ปแบบต่ำงๆ ดังนี้
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สำหรับขั้นตอนในกำรเติมสีจำกพำเนล Swatches มีดงั นี้
 คลิกวัตถุ

 คลิกเลือกสี

* ถ้ำหำกไม่เลือกวัตถุก่อนที่จะเลือกสี ให้คลิกลำกสี ที่ตอ้ งกำรเปลี่ยนจำกพำเนลแล้วไปปล่อยที่วตั ถุได้
รู ปภำพจะเปลี่ยนสีตำมที่เลือก

คลิกที่สีใหม่ค้างไว้ แล้ วลากไปปล่อยที่วตั ถุ

สร้ างสีใหม่ ในพาเนล Swatches

ภาพที่ได้ จากการเปลี่ยนสี
คลิกปุ่ ม OK

 ทาการผสมสี
ใหม่

 คลิก New Swatch

หากต้ องการลบสีใน Swatchesให้
คลิกลากสีมาปล่อยที่ปมถั
ุ่ งขยะ

 สีใหม่ที่ได้

คลิกลากมาปล่อยที่ถงั ขยะ
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สร้ าง Pattern ใหม่ ในพาเนล Swatches
นอกจำกกำรสร้ำงสีใหม่ตำมวิธีขำ้ งต้นแล้ว ผูเ้ รี ยนยังสำมำรถทำกำรสร้ำง Pattern ไว้ใช้งำนได้อีกด้วย
โดยมีข้นั ตอนดังนี้
คลิกเลือกออบเจ็ค

 ตังชื
้ ่อ Pattern แล้ วคลิก OK

ผลลัพธ์ของการใช้ งาน Pattern

คลิกเมนู Edit > Define Pattern

 จะปรากฏ Pattern ใหม่ขึ ้นมาต่อท้ ายของเดิม
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เติมสี พนื้ แบบไล่ โทนด้ วยพำเนล Gradient
กำรเติ ม สี แ บบไล่ โ ทนจะช่ วยให้ ภ ำพดู มี มิ ติ แ ละมี ค วำมสวยงำมมำกขึ้ น ซึ่ งจะเป็ นกำรไล่ ระดับ สี
จำกสี หนึ่ งไปยังอีกสี หนึ่ ง โดยใช้ทิศทำงกำรไล่ อ ยูส่ องทำง คือ กำรไล่ แบบแนวตรงและแบบวงกลม และจะ
ทำงำนร่ วมกับเครื่ องมือ Gradient และพำเนล Gradient โดยเลือกพำเนล Gradient มำไว้บนโปรแกรมโดยคลิ ก
เลือกเมนูคำสัง่ Windows เลือกคำสัง่ Gradient ซึ่งจะมีส่วนประกอบของพำเนลดังนี้
ทิศทางการไล่สี ซึ่งมี 2 แบบ คือ
Linear : แบบแนวตรง
Radial : แบบวงกลม
ตัวอย่างสี
องศาการเอียงของสีแบบ Linear

ศูนย์กลางของการไล่สีระหว่างจุดสี 2 จุด

จุดสีแต่ละจุด

ค่าความโปร่งใสของสี
ตาแหน่งของจุดสีที่เลือกอยู่

ขั้นตอนการเติมสีแบบ Gradient มีดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่ตอ้ งกำรเติมสีแบบ Gradient
2. คลิกที่ปมุ่

(Gradient) บน Toolbox เพือ่ เติมสีแบบไล่โทน

3. คลิกเลือก Type ในพำเนล Gradient เพือ่ กำหนดรู ปแบบกำรไล่สี
4. ระบุองศำกำรเอียงของสีที่ช่อง Angle
5. ดับเบิ้ลคลิกที่จุดสี

จะปรำกฏหน้ำต่ำงของสีข้ ึนมำ จำกนั้นเลือกสีที่ตอ้ งกำร

6. คลิกลำกปุ่ ม เพือ่ กำหนดตำแหน่งของจุด หรื อป้ อนค่ำตัวเลขที่ช่อง Location
หลังจำกนั้นให้คลิกจุดสีที่เหลือ แล้วทำซ้ ำในขั้นตอนที่ 5 และ 6
7. เปลี่ยนศูนย์กลำงของกำรไล่ระหว่ำงสี 2 สี ได้โดยคลิกลำกที่ปมุ่
ช่อง Location ก็ได้เช่นเดียวกัน

หรื อ คลิกที่ปมแล้
ุ่ วใส่ค่ำที่
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เลือกสีใหม่ โดยการผสมสี
ภาพที่ได้



การเพิ่มจานวนจุดสี
หำกต้องกำรไล่โทนสีให้มำกกว่ำที่มีอยู่ ให้คลิกเลือกวัตถุที่ตอ้ งกำรเพิม่ จำนวนจุดสีหลังทำตำมขั้นตอนดังนี้
วิธีที่ 1 จำกพำเนล Gradient

คลิกเพิม่ จุดจากแถบด้ านล่าง สังเกตเมาส์จะเป็ นรูป

จุดสีที่เพิม่ แล้ ว
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วิธีที่ 2 จำกพำเนล Swatches
 คลิกสีจากพาเนล Swatches ค้ างไว้

 ลากไปปล่อยที่แถบสีในพาเนล Gradient

จุดสีที่เพิม่ ขึ ้น

การลดจานวนจุดสี
เมื่อทำกำรเพิ่มจำนวนไปแล้ว และต้องกำรลดจำนวนจุดสีบำงจุดที่ไม่ตอ้ งกำรออกไปจำกวัตถุ สำมำรถ
ทำได้ดงั นี้

คลิกลากจุดสีนนั ้ ออกจากพาเนล

การคัดลอกจุดสี
สำหรับสี บำงสี ที่ตอ้ งกำรใช้หลำยตำแหน่ ง สำมำรถคัดลอกจำกจุดเดิมไปยังจุดสี ใหม่ได้ โดยที่ไม่ตอ้ ง
ผสมสี ใหม่ โดยคีย ์ Alt บนแป้ นพิมพ์คำ้ งไว้แล้วคลิกลำกจุดสี ตน้ แบบออกไปวำงยังตำแหน่ งใหม่จะเห็นว่ำ
จุดสีที่เพิม่ ขึ้นมำจะมีสีเดียวกับจุดสีที่เป็ นต้นฉบับ ดังภำพ

คลิกปุ่ ม Alt ค้ างไว้ แล้ วลากจากจุดสีต้นแบบออกไป
ออกไปวาง
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สร้ าง Gradient ใหม่ ในพาเนล Swatches
หำกต้องกำรเก็บสี Gradient ที่สร้ำงขึ้นเองไว้ใช้งำนในครั้งต่อไปก็สำมำรถทำได้โดยเก็บไว้ในพำเนล
Swatches โดยมีข้นั ตอนคือ

คลิกลากจากตัวอย่างสี
ที่พาเนล Gradient ค้ างไว้

 นาไปปล่อยในช่องสีที่
ว่างของพาเนล Swatches

สีใหม่ที่เพิม่ ขึ ้น

ปรั บแต่ งทิศทางและการกระจายของสีด้วยเครื่ องมือ Gradient
หลังจำกกำหนดสี แบบไล่โทนให้ก ับวัตถุไ ม่ ว่ำจะเป็ นแบบแนวตรง หรื อ แบบรัศมี วงกลมก็ตำม เรำ
สำมำรถเปลี่ยนจุดศูนย์กลำง ทิศทำง และระยะกำรกระจำยตัวของสีเหล่ำนี้ได้ใหม่ตำมต้องกำร ดังนี้
 เลือกวัตถุ

 คลิกที่เครื่ องมือ Gradient

 อาจหมุน , ย่อ หรือ ขยาย แถบสีด้วยก็ได้

 จะปรากฏแถบการไล่สีขึ ้น ให้ คลิกที่
จุดสีแล้ วลากเปลี่ยนตาแหน่งได้ ทนั ที

 เมื่อปรับค่าเสร็จแล้ ว คลิกที่เครื่ องมืออื่นๆ 1 ครัง้

ผลลัพธ์ที่ได้
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เติมสี และเส้ นด้ วยพำเนล Graphic Styles
Style เป็ นชุ ดรู ปแบบสี และเส้น รวมทั้งมี กรำฟิ กพิเศษ เช่ น กำรเติม เงำ , กำรไล่ โทนสี แบบหลอดไฟ
นีออน , ทำขอบแบบหยัก , สี พน้ื แบบลำยเส้น เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกำรดึงคุณสมบัติของ Filter และ Effect
เข้ำมำใช้ โดยโปรแกรมจะรวบรวมและเก็บไว้เป็ นหมวดๆ อยูใ่ น Graphic Style Libraries ซึ่ งวิธีกำรเปิ ดพำเนล
Graphic Styles ทำได้โดยคลิกที่เมนูคำสัง่ Window เลือกคำสัง่ Graphic Styles โดยมีรำยละเอียดดังนี้
Style ที่โปรแกรมมีมาให้
แสดงเมนูของพาเนล

ยกเลิกการใช้ Style

เปิ ดไลบรารี สไตล์

ลบ Style

ตัดการเชื่อมโยงระหว่างวัตถุกบั Style สร้ าง Style ใหม่

วิธีการใช้ งานสไตล์ (Style)
 คลิกเลือกวัตถุ

 คลิกเลือก Style

ผลลัพธ์ที่ได้

วิธีการเปิ ดใช้ ไลบรารีสไตล์ (Style Libraries)
 คลิกชื่อ Style อื่นๆ

 Style ที่เลือกจะถูกเปิ ดขึ ้น
 คลิกที่ปมุ่

เพื่อเปิ ดไลบรารี
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ดูดสี จำกวัตถุอนื่ ด้ วยเครื่องมือ Eyedropper
Eyedropper เป็ นกำรเลือกใช้สีอีกวิธีหนึ่ง โดยจะทำกำรเลือกสีพ้ืน , สี และรู ปแบบเส้น , ควำมโปร่ งใส
รวมไปถึงรู ปแบบของฟอนต์จำกวัตถุตน้ แบบมำใช้ และยังสำมำรถเลือกสี จำกภำพบิทแมพมำใช้งำนได้ดว้ ย ซึ่ ง
จะทำให้ภำพวำดมีสีสนั ที่เหมือนจริ ง โดยมีวธิ ีกำรใช้งำนดังนี้

 คลิกที่เครื่ องมือ Eyedropper

 ไปคลิกเลือกสีบนวัตถุต้นแบบ ( สีต้นฉบับ )

 คลิกเลือกวัตถุที่จะเติมสี หรื อ เปลี่ยนสี
ผลลัพธ์ที่ได้

เทสี ให้ ภำพด้ วยเครื่องมือ Live Paint Bucket
Live Paint Bucket ใช้ในกำรเติมสี ให้ชิ้นวัตถุ ที่มีกำรแบ่งพื้นที่อ อกเป็ นส่ วนๆด้วยเส้น Path หรื อ ด้วย
วัตถุอื่นที่ซอ้ นทับกันอยู่ โดยไม่ตอ้ งเลือกวัตถุไว้ก่อน ซึ่งสำมำรถเทสีลงไปได้เลยทันที โดยมีข้นั ตอนดังนี้
 เลือกสีที่ต้องการ

 เลือกกลุม่ ของวัตถุ

คลิกที่เครื่ องมือ Live Paint Bucket
สามารถเปลี่ยนเป็ นสีอื่นๆสีได้ โดย
การคลิกปุ่ มลูกศรที่แป้นพิมพ์

คลิกเติมสีในส่วนที่ต้องการ

 สีจะถูกเติมเฉพาะส่วนที่มีเส้ นpath
ตัดกัน ซึ่งจะไม่เติมทังชิ
้ ้นของวัตถุ

ผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อเปลี่ยนสี
แตะเติมสีสว่ นอื่นๆจนครบ
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เติมสี แบบไล่โทนสี โดยใช้ Gradient Mesh
สำหรับกำรไล่ โทนสี แบบ Gradient โดยใช้พำเนล Gradient นั้นเป็ นกำรไล่สีตำมแนวทีมีให้ คือ แนว
ตรง (Linear) หรื อเป็ นวงกลม (Radial) เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมกำรวำดภำพที่มีแสงเงำแบบซับซ้อนหรื อภำพแบบ
เหมือนจริ งนั้น กำรไล่โทนสีแบบนี้ อำจไม่เพียงพอ เนื่องจำกทิศทำงของเงำหรื อโทนสีน้ นั ไม่ได้เป็ นเส้นตรงหรื อ
เป็ นวงกลมเสมอไป ดังนั้นหำกต้องกำรวำดภำพในลักษณะนี้ แล้วก็ควรใช้กำรเติมสีแบบ Gradient Mesh
กำรเติมสี แบบนี้ จะเป็ นกำรเติมสี แบบอิสระเหมือนกับกำรใช้พกู่ นั ระบำยสี ทั้งนี้ ก่อนอื่นจะต้องสร้ำงตำ
ข่ำยสำหรับเป็ นโครงสร้ำงในกำรเติมสี ก่อน ซึ่ งจะเป็ นเส้นตำรำงในแนวตั้งและแนวนอน โดยกำรเติมสี น้ ันจะ
เติมจำกจุดตัดของเส้น โดยแต่ละจุดก็จะเก็บคุณสมบัติสีของตัวเองและเมื่อ เติมสี ให้กบั จุดสี ก็จะทำกำรกระจำย
ออกไปพร้อมๆ กับไล่โทนไปหำสีที่จุดอื่นบริ เวณรอบๆ
กำรกระจำยของสีน้ นั จะขึ้นอยูก่ บั จำนวนของเส้นตำข่ำย หำกเส้นมีนอ้ ยระยะห่ำงแต่ละจุดมำกก็จะทำ
ให้สีกระจำยได้ในวงกว้ำงดังภำพด้ำนซ้ำย แต่หำกจำนวนตำข่ำยมีมำกระยะห่ำงในแต่ละจุดก็จะน้อย จึงทำให้สี
กระจำยได้ในวงแคบๆ ดังภำพด้ำนขวำ

เส้ นตาข่ายมีน้อยทาให้ สีกระจายในวงกว้ าง

เส้ นตาข่ายมีมากทาให้ สีกระจายในวงแคบ

การสร้ างตาข่ ายด้ วยเครื่ องมือ Mesh
กำรสร้ำงตำข่ำยด้วยเครื่ องมือ Mesh เป็ นกำรสร้ำงตำข่ำยแบบอิสระ โดยสร้ำงจุดตัดของเส้นในแนวตั้ง
และแนวนอนตำมกำรคลิกตรงตำแหน่งบนวัตถุ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกที่เครื่ องมือ Mesh
บน Toolbox โดยเมำส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
2. ใช้เมำส์รูป
คลิกตรงตำแหน่งบนวัตถุที่ตอ้ งกำรให้เป็ นจุดสี





ตาข่ายที่ได้ เมื่อคลิกในตาแหน่งต่าง ๆ
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TIP :
เพื่อให้ ง่ายในการกาหนดสีในจุดต่อไป ก่อนการสร้ างตาข่ายควรกาหนดสี
พื ้นเป็ นสีโดยรวมของวัตถุไว้ ก่อน เช่นต้ องการวาดดอกไม้ สชี มพูก็ให้ กาหนดสีพื ้น
เป็ นสีชมพูไว้ ก่อน
ในขณะที่สร้ างตาข่ายหากคลิกเปลี่ยนที่พื ้นวัตถุ ก็จะเป็ นการเติมสีนนให้
ั ้ กับ
จุดใหม่ทนั ที และหลังจากสร้ างตาข่ายแล้ วสีของเส้ น (Stroke) จะถูกยกเลิกไป

สร้ างตาข่ ายด้ วยคาสั่ง Create Gradient Mesh
เป็ นกำรสร้ำงตำข่ำยโดยแบ่งออกเป็ นช่องแถวและคอลัมน์ที่มีขนำดเท่ำๆ กัน และมีลกั ษณะของเส้นตำ
ข่ำยที่แปรเปลี่ยนไปตำมรู ปทรงของวัตถุ ซึ่งมีข้นั ตอนในกำรสร้ำงดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุ
2. คลิกเมนูคำสัง่ Object เลือกคำสัง่ Create Gradient Mesh…
3. กำหนดรำยละเอียดของตำข่ำย ดังนี้
Rows กำหนดจำนวนแถว
Columns

กำหนดจำนวนคอลัมน์

Appearances

เลือกรู ปแบบกำรไล่โทนสี

Flat กำหนดให้ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงสีใดๆ
To Center ปรับกำรไล่โทนสีโดยใช้สีสว่ำงจำกจุดกลำงวัตถุ
To Edge

ปรับกำรไล่โทนสีโดยใช้สีสว่ำงจำกขอบด้ำนนอก

Highlight กำหนดควำมสว่ำงของโทนสี เมื่ อ เลื อ กรู ปแบบกำรไล่ แบบ To Center หรื อ To
Edge
4. คลิกปุ่ ม
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ตาข่ายที่สร้ างขึ ้น

เติมสีให้ กับจุดสี
หลังจำกสร้ำงตำข่ำยแล้วยังสำมำรถเติมสีให้กบั จุดตัดของเส้นตำข่ำยดังนี้
1. คลิกเลือกจุดสี ดว้ ยเครื่ องมือ Direct Selection

หรื อเครื่ องมือ Lasso

ในกรณี ที่ตอ้ งกำร

เลือกหลำยจุดพร้อมๆ กัน
กดคีย ์ Shift

ค้ำงไว้ขณะคลิกลำกเพือ่ เพิม่ กลุ่มของจุดสีในบริ เวณอื่นๆ

2. คลิกกำหนดสีจำกพำเนล Swatches , Color หรื อ Color Guide
หำกเป็ นกำรวำดภำพตำมต้นแบบ เรำสำมำรถใช้เครื่ องมือ Eyedropper ดูดสีจำกภำพต้นแบบมำ
ใช้ได้ ซึ่งจะทำให้ภำพมีควำมเหมือนจริ งมำกขึ้น
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ภาพที่ได้ เมื่อเติมสีให้ กบั จุดสีที่เลือกไว้

ภาพที่ได้ เมื่อเติมสีให้ กบั จุดสีอื่นๆ ต่อไป

กำหนดควำมโปร่ งใสของสี ด้วยพำเนล Transparency
กำรปรับแต่งควำมโปร่ งใสจะส่งผลให้วตั ถุน้ นั มีควำมจำงลงจนมองเห็นวัตถุอื่นที่อยูด่ ำ้ นหลังได้ โดย
ค่ำ Opacity ที่ 100 % จะทำให้สีวตั ถุทึบที่สุด ในขณะที่ค่ำ Opacity ที่ 0 % วัตถุจะโปร่ งจนมองไม่เห็น ซึ่งกำร
ปรับค่ำควำมโปร่ งใสจะต้องทำที่พำเนล Transparency ดังนี้

เลือกออบเจ็ค

กาหนดเปอร์ เซ็นต์ความโปร่งใส

ผลลัพธ์ที่ได้
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๔ การปรับแต่ งรูปทรงวัตถุ


มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

การเรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ตัวชี้วัด
๑. ง ๑.๑/ ๑๒ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
 สาระสาคัญ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
 สาระการเรียนรู้
- ความรู ้
๑. สามารถรู ้กระบวนการเทคโนโลยีในการทาชิ้นงาน
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
- ทักษะ / กระบวนการ
๑. ใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการทาชิ้นงาน
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มหรื อเดี่ยวในการสร้างชิ้นงานหรื อโครงงาน
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. มีวนิ ยั
๒. ใฝ่ เรี ยนรู ้
๓. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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เมื่อสร้างภาพหรื อวัตถุข้ ึนมา 1 ชิ้นแล้ว บางครั้งต้องการที่จะแก้ไขหรื อปรับแต่งรู ปทรงของภาพให้ดู
สวยงาม และเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแต่งรู ปทรงให้กบั ภาพ ไม่วา่ จะเป็ นการปรับขนาด,
บิดเอียง หรื อ หมุนวัตถุ เช่น สร้างภาพดอกไม้และต้องการบิดเอียงดอกไม้ให้มีลกั ษณะที่ต่างกัน เป็ นต้น

การปรับขนาดวัตถุ
ในการปรับขนาดของวัตถุให้ใหญ่ข้ ึนหรื อเล็กลงนั้น โดยปกติจะสามารถใช้เครื่ องมือ Selection
ในการปรับขนาดได้ แต่นอกจากเครื่ องมือนี้แล้วยังสามารถทาจากวิธีอื่นได้อีก ดังนี้
ปรับขนาดด้ วยเครื่องมือ Scale
การปรับขนาดจากเครื่ องมือ Scale เป็ นการปรับแบบคร่ าวๆ โดยมีวิธีการดังนี้
 คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการปรับขนาด

คลิกลากเข้ าด้ านในเพื่อย่อขนาด

 คลิกเครื่ องมือ Scale บน Toolbox

 หรื อ คลิกลากออกด้ านนอกเพื่อขยายขนาด

* การกดคีย ์ Shift ค้างไว้ขณะคลิกลากเมาส์จะเป็ นการย่อหรื อขยายขนาด โดยยึดสัดส่ วนภาพตามเดิม
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ปรับขนาดด้ วยพาเนล Transform
หากต้องการปรับขนาดแบบแม่นยาก็จะต้องระบุขนาดความกว้างและความสูงเป็ นค่าที่แน่นอนที่
พาเนล Transform โดยมีข้นั ตอนดังนี้
 กาหนดค่า Wคือความกว้ าง และ ค่า H คือความสูง

คลิกเลือกวัตถุ

ยึดให้ ภาพยังคง
เป็ นสัดส่วนเดิม

ปรับขนาดด้ วยคาสั่ ง Scale
การปรับขนาดจากคาสั่ง Scale จะเป็ นการปรับโดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ของวัตถุท้ งั ความกว้างและความ
สูง หากมีค่าน้อยกว่า 100% จะเป็ นการย่อขนาด แต่หากมีค่ามากกว่า 100% จะเป็ นการขยายขนาดภาพ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
เลือกคาสัง่ Object > Transfrom > Scale…
คลิกเลือกวัตถุ

คลิก OK

กาหนดออปชัน่
ในการปรับขนาด
ผลลัพธ์ที่ได้

ปรับขนาดของเส้ นและเอฟเฟ็ คต์ด้วย

78

หมุนวัตถุ
การหมุนวัตถุน้ ัน โดยปกติแล้วสามารถใช้เครื่ องมือ Selection ปรับหมุนได้เช่นเดียวกันกับการปรับ
ขนาดและการย้าย ซึ่ งจะเป็ นการหมุนวัตถุท้ งั ชิ้นแบบกะระยะองศาเอง โดยใช้จุดยึดจากตาแหน่ งกลางวัตถุ
แต่นอกจากนี้ยงั มีการหมุนด้วยวิธีอื่นอีก ซึ่งเราสามารถระบุองศาและเปลี่ยนจุดยึดในการหมุน รวมไปถึงการ
หมุน Path เฉพาะบางส่วนได้
หมุนด้ วยเครื่องมือ Rotate
เป็ นการปรับหมุนโดยการใช้เมาส์ลาก สามารถเปลี่ยนตาแหน่งจุดยึดในการหมุนได้ ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้





1. คลิกเลือกวัตถุที่จะหมุน
2. คลิกเลือกเครื่ องมือ Rotate
บน Toolbox
3. คลิกลากหมุน
กดคีย ์ Shift ค้างไว้ขณะที่หมุนภาพจะเป็ นการหมุนทีละ 45 องศา
กดคีย ์ Alt ก่อนปล่อยเมาส์ จะเป็ นการคัดลอกวัตถุที่กาลังหมุนอยู่
หากต้องการเปลี่ยนจุดยึดใหม่ ให้คลิกลากสัญลักษณ์ ไปวางในตาแหน่งที่ตอ้ งการ

คลิกลากจุดยึดไปวาง

เมื่อคลิกลาก
จะหมุนตามจุดยึด

คัดลอกโดยกดคีย์ Alt
ก่อนปล่อยเมาส์

ภาพที่ได้

นอกจากการหมุนวัตถุไปทั้งชิ้นแล้ว ยังสามารถหมุนเฉพาะ path บางส่วนได้โดยการใช้
เครื่ องมือ Direct Selection เลือกจุดแองเคอร์ทอี่ ยูต่ รงกลาง path ที่จะหมุนแล้วใช้เครื่ องมือ Rotate ในการ
คลิกลากหมุน ดังภาพ

เลือกจุดแองเคอร์

เมื่อคลิกลาก

ภาพที่ได้ จะหมุนตามจุดยึด
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หมุนด้ วยพาเนล Transform
เป็ นการหมุนที่มีความแม่นยากว่าการใช้เครื่ องมือ Rotate เนื่องจากต้องทาการระบุค่าองศาที่แน่นอน
จากพาเนล Transform ดังนี้
 คลิกเลือกวัตถุที่จะหมุน

 เลือกจุดยึด และ ระบุค่าองศาการหมุน

 ผลลัพธ์ที่ได้ จากการหมุน

หมุนด้ วยคาสั่ ง Transform
เป็ นการหมุนโดยจะให้ระบุค่าองศาและสามารถคัดลอกวัตถุพร้อมกันไปด้วย ซึ่งจะแม่นยากว่าการ
คลิกลากแล้วกดคีย ์ Alt และยังสามารถหมุน Pattern ได้คล้ายกับการใช้คาสัง่ Scale เพือ่ ปรับขนาด
Pattern นัน่ เอง ซึ่งการใช้งานคาสัง่ มีดงั นี้
 คลิกเมนู Object เลือก Transform เลือกคาสัง่ Rotate

 คลิกเลือกวัตถุที่จะหมุน

 ระบุคา่ องศาในการหมุน คลิก OK เพื่อทาการหมุน

 คลิก Copy เพื่อคัดลอก
พร้ อมกับหมุนวัตถุใหม่
หมุนสีพื ้นแบบ Pattern

ดูตวั อย่างก่อนคลิกเลือกคาสัง่
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การคืนตาแหน่ งกรอบภาพ
หลังจากที่ได้หมุนวัตถุไปแล้ว ไม่วา่ จะด้วยวิธีการใดก็ตาม กรอบภาพของวัตถุกจ็ ะหมุนตามไปด้วย
ซึ่งหากจะใช้คาสัง่ อื่นต่อ เช่น จะหมุนซ้ าอีกครั้ง ก็อาจทาให้คานวณองศาต่อไปไม่ถูก ดังนั้นควรคืนตาแหน่ง
ของกรอบภาพให้กลับมาเป็ นเหมือนเดิมก่อน โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่ได้จากการหมุน
2. คลิกเมนูคาสัง่ Object เลือกคาสัง่ Transform เลือกคาสัง่ Reset Bounding Box
หลังจากใช้คาสัง่ แล้วกรอบภาพจะกลับมาเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเดิม
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บิดเอียงรูปทรงวัตถุ
เป็ นการบิดด้านตามแนวนอนหรื อแนวตั้งของวัตถุให้เอียงไปตามทิศทางต่างๆ ซึ่งมีหลายวิธีดว้ ยกันดังนี้
บิดเอียงด้ วยเครื่องมือ Shear
การบิดเอียงสามารถใช้เครื่ องมือ Shear คลิกลากบิดวัตถุได้ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่จะบิดเอียง
2. คลิกที่เครื่ องมือ Shear
บน Toolbox (จะปรากฏรู ป )
3. คลิกลากเพือ่ บิดเอียง หากคลิกลากตามแนวนอนจะทาให้เส้นขอบตามแนวตั้งเอียงหรื อคลิกลาก
ตามแนวตั้งจะทาให้เส้นขอบตามแนวนอนเอียง
หากต้องการเปลี่ยนจุดยึดในการบิดใหม่ ให้คลิกลากสัญลักษณ์ ไปวางในตาแหน่งที่
ต้องการก่อนการคลิกลากบิดวัตถุ





ภาพบิดเอียงในแนวนอน

การบิดเอียงในแนวตัง้

บิดเอียงด้ วยพาเนล Transform
การบิ ด จากพาเนล Transform นี้ จะเป็ นการบิ ด เฉพาะในแนวนอน ซึ่ งมี ความแม่ น ยากว่าการใช้
เครื่ องมือ Shear เนื่องจากต้องทาการระบุค่าตัวเลขในการเอียงที่แน่นอนจากพาเนล Transform ดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่จะบิดเอียง
2. กาหนดค่าในพาเนล Transform โดยคลิกเลือกจุดยึดในการบิด
แล้วป้ อนองศาการบิดที่
ช่อง
ซึ่งค่าบวกจะเอียงแบบตามเข็มนาฬิกา และค่าลบจะเอียงแบบทวนเข็มนาฬิกา
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บิดเอียงด้ วยคาสั่ ง Shear
สามารถบิดได้ท้งั แนวตั้ง และแนวนอนมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่จะบิดเอียง
2. คลิกเมนูคาสัง่ Object เลือกคาสัง่ Transform เลือกคาสัง่ Shear…….
3. กาหนดค่าในการบิดเอียง โดยมีดงั นี้
Shear Angle ป้ อนองศาในการเอียง
Axis แนวในการเอียงตามค่า Shear Angle ซึ่งมี 3 ตัวเลือก คือ
Horizontal
บิดเอียงในแนวนอน
Vertical
บิดเอียงในแนวตั้ง
Angle
บิดเอียงแล้วทาการหมุนวัตถุตามองศาที่ระบุ
Objects และ Pattern สาหรับวัตถุที่มีพน้ื เป็ น Pattern ก็จะบิดเอียง Pattern นั้นตามไปด้วย
4. คลิกปุ่ ม
เพือ่ บิดเอียงวัตถุที่เลือกอยูห่ รื อคลิกปุ่ ม
เพือ่ คัดลอก
พร้อมกับบิดเอียงวัตถุใหม่
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พลิกกลับด้ านวัตถุ
การพลิกกลับด้านวัตถุจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ลักษณะเหมือนเงาสะท้อน ซึ่งจะสะดวกใน
การวาดวัตถุที่ตอ้ งการให้มีความเหมือนกันทั้งสองด้าน และยังสามารถพลิกกลับได้ท้งั แนวตั้งและแนวนอน
โดยใช้เครื่ องมือ Reflect หรื อคาสัง่ Reflect จากเมนู Transform ก็ได้
พลิกกลับด้ านด้ วยเครื่องมือ Reflect
การพลิกกลับโดยใช้เครื่ องมือ Reflect นั้น มีการใช้งานคล้ายกันกับเครื่ องมือที่ใช้ปรับแต่งวัตถุอื่นที่
ได้กล่าวมาแล้ว คือ การคลิกลากไปปล่อยตามแนวนอนหรื อแนวตั้งได้ตามต้องการ โดยมีข้นั ตอนในการใช้
งานดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่จะพลิกกลับ
2. คลิกเลือกเครื่ องมือ Reflect
บน Toolbox (จะปรากฏรู ป )
3. คลิกลากพลิกวัตถุ หากคลิกลากตามแนวนอนจะเป็ นการพลิกกลับแบบซ้าย-ขวาหรื อคลิกลาก
ตามแนวตั้งจะเป็ นการพลิกกลับบน-ล่าง
กดปุ่ ม Shift ค้างไว้ขณะคลิกลากจะเป็ นการพลิกทีละ 45 องศา
หากต้อ งการเปลี่ยนจุดยึดในการพลิ กใหม่ ให้คลิ กลากรู ป ไปวางในตาแหน่ งที่
ต้องการก่อนการคลิกลาก





พลิกในแนวนอน

พลิกกลับด้ วยคาสั่ ง Reflect
เป็ นการพลิกกลับที่แน่นอนกว่าการใช้เครื่ องมือโดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่จะพลิกกลับ
2. คลิกเมนูคาสัง่ Object เลือกคาสัง่ Transform เลือกคาสัง่ Reflect….
กาหนดค่าในการพลิก ดังนี้
Horizontal

พลิกกลับบน-ล่าง (แกน 0 องศา)

พลิกในแนวตัง้
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Vertical

พลิกกลับซ้าย - ขวา (แกน 90 องศา)

Angle

พลิกกลับในแนวแกน ซึ่งทามุมตามองศาที่ระบุ

Objects และ Pattern หากวัตถุมีสีพ้นื เป็ น Pattern ก็จะพลิก Pattern ตามไปด้วย
4. คลิกปุ่ ม

เพือ่ พลิกกลับวัตถุที่เลือกอยูห่ รื อคลิกปุ่ ม

เพือ่ คัดลอก

พร้อมกับพลิกกลับวัตถุใหม่
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ปรับแต่ งวัตถุด้วยกลุ่มเครื่องมือ Liguify Tool
เครื่ องมือกลุ่มนี้ เป็ นเครื่ องมือที่ปรับรู ปทรงแบบพิเศษ ซึ่งจะเป็ นการปรับรู ปทรงของ path ใน
ตาแหน่งต่างๆ ไปตามการคลิกลาก โดยโปรแกรมจะคานวณและเพิม่ จุดแองเคอร์ตามตาแหน่งนั้นๆ ให้เอง
โดยมีวธิ ีการใช้งานดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่จะปรับ
2. คลิกเลือกเครื่ องมือในกลุ่ม Liguify Tool บน Toolbox
3. ใช้เมาส์คลิกลากปรับเส้น path
4. เมื่อจบการปรับแต่งแล้วให้คลิกที่เครื่ องมือ Selection







Width ใช้สาหรับปรับแต่งเส้น Stroke ดังตัวอย่างข้างบน
Warp ใช้สาหรับเกลี่ยดันเส้น pathไปในทิศทางต่างๆ
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Twirl ใช้สาหรับบิดหมุนเส้น path วนรอบ เหมือนกับน้ าวน ดังภาพ

Pucker ใช้สาหรับหดเส้น path ด้านต่างๆ เข้าหากัน

Bloat ใช้สาหรับขยายเส้น path ออกไปด้านนอก ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ Pucker

Scallop ใช้สาหรับปรับเส้น path ให้ยน่ เหมือนเปลือกหอย
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Crystallize เป็ นการกระจายขอบของเส้น path ออกเป็ นแฉกเหมือนกับการกระจายของมุมคริ สตัล

Wrinkle สร้างรอยย่นให้กบั ขอบของเส้น Path

ปรับแต่ งรูปทรงด้ วยกลุ่มคาสั่ ง Envelope Distort
กลุ่มคาสัง่ ที่ใช้ปรับรู ปทรงนี้จะมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 คาสัง่ คือ ใช้คาสัง่ Warp ปรับตามรู ปทรงสาเร็ จรู ป ,
ใช้คาสัง่ Mesh ปรับอิสระตามตาข่าย และ Top Object ปรับตามรู ปทรง path ที่สร้าง ขึ้นเอง ซึ่งแต่ละวิธีมี
รายละเอียดดังนี้
ปรับรู ปทรงด้ วยคาสั่ ง Warp
เป็ นคาสัง่ ที่ปรับบิดเอียงหรื อดัดไปตามรู ปทรงสาเร็จรู ปที่โปรแกรมมีให้ เช่น ดัดโค้งเป็ นรู ปเปลือก
หอย หรื อดัดโค้งเป็ นรู ปธงสะบัดเป็ นต้น โดยมีข้ นั ตอนการใช้คาสัง่ ดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่ตอ้ งการปรับบิดเอียงหรื อดัด
2. คลิกเมนูคาสัง่ Object เลือกคาสัง่ Envelope Distort เลือกคาสัง่ Make with Warp…
3. กาหนดค่าต่างๆ ดังนี้
Style
รู ปแบบของการบิดเอียงในลักษณะต่างๆ
Horizontal ปรับบิดรู ปทรงตามแนวนอน
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Vertical
ปรับบิดรู ปทรงตามแนวตั้ง
Bend
ความโค้งงอ หากมีค่าเป็ นบวกก็จะโค้งตามรู ปแบบที่เลื อกจาก Style แต่
หากมีค่าเป็ นลบก็จะเป็ นการโค้งในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ งจะมีความโค้งงอมากที่สุด คือ
100% และ -100%
Distortion ปรับบิดรู ปทรงด้านใดด้านหนึ่งเพิม่ เติม
Horizontal ปรับ บิ ด เส้น path ที่ อ ยู่ในแนวนอน หากค่ าเป็ นลบจะปรั บ บิ ด
ด้า นซ้ า ยหรื อ เป็ นบวกจะปรั บ บิ ด ด้า นขวาเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งความสู ง แต่ ล ะด้า นจะ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
Vertical
ปรั บ บิ ด เส้ น path ที่ อ ยู่ใ นแนวตั้ง หากค่ า เป็ นลบจะปรั บ บิ ด
ด้านบนหรื อค่าเป็ นบวกจะปรับบิดด้านล่างเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะทาให้ความกว้างของรู ป
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
4. คลิกปุ่ ม
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ปรับรู ปทรงด้ วยคาสั่ ง Mesh
สาหรับคาสั่ง Mesh นี้ จะเป็ นการปรับบิดรู ปทรงจากตาข่ายที่โปรแกรมสร้างให้ หลังจากนั้นก็ให้
คลิกลากปรับบิดเองอย่างอิสระ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่ตอ้ งการ
2. คลิกเมนูคาสัง่ Object เลือกคาสัง่
Envelope Distort เลือกคาสัง่ Make with Mesh
3. กาหนดจานวนแถวของตาข่ายที่ช่อง Rows และจานวนคอลัมน์ที่ช่อง Columns
4. คลิกปุ่ ม
5. ใช้เครื่ องมือ Direct Selection เลือกจุดแองเคอร์แล้วปรับแต่งรู ปทรงตามต้องการ
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ปรับรู ปทรงด้ วยคาสั่ ง Top Object
เป็ นการปรับ บิดรู ป ทรงให้แปรเปลี่ ยนไปตามรู ปทรงใหม่ ซึ่ งจะต้อ งสร้างขึ้ น และวางไว้เหมื อ น
รู ปทรงเดิมก่อนให้คาสัง่ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุท้งั สองชิ้น
2. คลิกเมนูคาสัง่ Object เลือกคาสัง่ Envelope Distort
เลือกคาสัง่ Make with Top Object
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การตัดวัตถุ
เป็ นการตัดแบ่งเส้น path เพือ่ แยกชิ้นส่วนวัตถุออกจากกัน จะทาให้ได้วตั ถุรูปทรงใหม่ ซึ่ งจะช่วยให้
เราทางานได้รวดเร็ว และแม่นยามากขึ้น เช่น หากต้องการวาดรู ปครึ่ งวงกลม ก็เพียงแต่วาดภาพวงกลมขึ้นมา
ก่อนแล้วใช้คาสัง่ ในการตัดแบ่งส่วนครึ่ งวงกลมออกมา แทนการวาดจากเครื่ องมือ Pen หรื อ Pencil ที่อาจจะ
วาดได้ยากกว่า ทั้งนี้การตัดวัตถุน้ นั สามารถทาได้หลายวิธีดว้ ยกันดังนี้
ตัดวัตถุด้วยเครื่องมือ Scissors
เครื่ องมือ Scissors หรื อกรรไกรใช้สาหรับตัดแยกเส้น path ออกจากกันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ ง
ในลักษณะแนวตรง ซึ่ งจะมีผลทาให้รูปทรงวัตถุมีลกั ษณะปลายเปิ ดทั้งสองด้าน และแยกออกจากกันอย่าง
สิ้นเชิง โดยมีข้นั ตอนการใช้งานเครื่ องมือ ดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่จะตัด
2. คลิกที่เครื่ องมือ Scissor
บน Toolbox
3. คลิกบนเส้น path จุดแรก
4. คลิกบนเส้น path จุดต่อไป







รูปทรงที่ได้ หลังจากการตัดจะเป็ นแบบปลายเปิ ด
เติมสีให้ ภาพ

ภาพที่ได้ เมื่อตกแต่งเพิม่ เติม
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เชื่อม path ที่แยกออกจากกัน
หลังจากใช้เครื่ องมื อ Scissors ตัดวัตถุ แล้ว จะเห็ นได้ว่า path มี ล ักษณะเป็ นปลายเปิ ดหรื ออาจเกิ ด
เนื่ องจากการวาดภาพด้วยเครื่ องมือ Pencil หรื อ Pen ก็ทาให้ path ไม่ ต่อเนื่ องได้เช่นกัน เมื่อมีการเติมสี เส้น
(Stroke) หรื อ Brush ก็จะเติมเฉพาะส่ วนที่มี path เท่านั้น นอกจากนี้ อาจทาให้ ไม่สามารถให้คาสั่งบาง
คาสัง่ ได้ ดังนั้นจึงควรเชื่อม path ให้เป็ นแบบปลายปิ ดก่อน ซึ่งสามารถทาได้ดงั นี้
1. คลิกเลือกวัตถุ
2. คลิกเลือกคาสัง่ Object เลือกคาสัง่ Path เลือกคาสัง่ Join ( Ctrl + J )



ตัดวัตถุด้วย Knife
การตัดด้วยเครื่ องมื อ Knife แตกต่างจากเครื่ อ งมือ Scissors คือจะตัดไปตามการคลิ กลากผ่านของ
เครื่ องมือ หลังจากนั้นโปรแกรมจะสร้าง path และจุดแองเคอร์ใหม่ข้ ึนมาให้ จึงทาให้วตั ถุที่ได้เป็ นแบบปลาย
ปิ ดเช่นเดิม ซึ่งมีข้นั ตอนการใช้งาน ดังนี้
1. คลิกที่เครื่ องมือ Knife
บน Toolbox
2. คลิกลากผ่านวัตถุ ซึ่งหากไม่คลิกลากผ่านออกไปด้านนอกจะทาให้วตั ถุไม่ขาดออกจากกัน




ภาพที่ได้ หลังจากการตัดและย้ ายตาแหน่งบางชิ ้น
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ตัดวัตถุด้วยเส้ น Grid
การตัดด้วยเส้น กริ ดนี้ จะเป็ นการตัดวัตถุ รูปทรงสี่ เหลี่ ยม แต่หากเป็ นรู ปทรงอื่ น เช่ น วงกลมหรื อ
รู ปทรงหลายเหลี่ยมก็จะถูกแปลงให้เป็ นสี่ เหลี่ยมก่อน แล้วทาการตัดแบ่งส่ วนรู ปทรงออกเป็ นสี่เหลี่ยมย่อยๆ
มีขนาดเท่ากันวางเป็ นแนวคอลัมน์และแถว โดยยึดตามสัดส่ วนของเส้นกริ ดที่อยูด่ า้ นหลัง และวัตถุจะถูก
แยกออกจากกันโดยสิ้ นเชิง ทั้งนี้ควรสัง่ ให้แสดงเส้นกริ ดด้วย การแสดงเส้นกริ ดคลิกเมนู คาสัง่ View เลือก
คาสัง่ Show Grid จากนั้นปฏิบตั ิตามคาสัง่ ดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยม
2. คลิกเมนูคาสัง่ Object เลือกคาสัง่ Path เลือกคาสัง่ Split into Grid…
3. กาหนดค่าต่างๆ ดังนี้
Rows และ Columns กาหนดการแบ่งส่วนออกเป็ นแถวและคอลัมน์ โดยแต่ละส่วน
กาหนดค่าย่อยเหมือนกันดังนี้
Number
จานวนของแถวหรื อคอลัมน์
Height/Width ความสูงของแถว หรื อความกว้างของคอลัมน์ตามลาดับ
Gutter
ระยะห่างระหว่างแต่ละแถวหรื อคอลัมน์ ซึ่งจะแปรผัน
ตามความสูงของแถวหรื อความกว้างของคอลัมน์
Total
ความสูงและความกว้างโดยรวมทั้งหมด
4. คลิกปุ่ ม
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การตัด เจาะทะลุ และรวมชิ้นวัตถุด้วยพาเนล Pathfinder
พาเนล Pathfinder จะรวมคาสัง่ ในการตัด เจาะทะลุ และรวมวัตถุต้ งั แต่ 2 ชิ้นขึ้นไปที่มีการซ้อนทับ
กัน อยู่ โดยแบ่ ง ค าสั่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ด้ว ยกัน คื อ Shape Modes และ Pathfinder ซึ่ งจะต้อ งเปิ ดพาเนล
Pathfinder ขึ้นมาใช้งานโดยไปที่ เมนู คาสัง่ Window เลือกคาสั่ง Pathfinder โดยแต่ละคาสัง่ มีข้ นั ตอนการใช้
งานดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุท้งั หมด
2. คลิกเลือกคาสัง่ จากพาเนล Pathfinder ตามต้องการ วัตถุจะเปลี่ยนลักษณะตามคาสัง่ ที่เลือก




คาสัง่ ต่างๆในพาเนล Pathfinder มีดงั นี้
Shape Modes เป็ นกลุ่มคาสัง่ ที่รวมและตัดเจาะวัตถุโดยที่ยงั คงรู ปทรงของ Path เดิมไว้ ซึ่ง
จะสามารถแก้ไขรู ปทรงหลังจากการใช้คาสัง่ ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Unite รวมวัตถุที่ซ้อนทับเข้าด้วยกันแล้วเลือกใช้คุณสมบัติของสี และเส้น
ขอบวัตถุดา้ นหน้า ดังตัวอย่างด้านบน
Minus ตัดวัตถุที่อยูด่ า้ นหลังด้วยรู ปทรงของวัตถุที่อยูด่ า้ นหน้า โดยที่สีพ้ืน
และสีเส้นของวัตถุดา้ นหลังยังคงเดิม ดังภาพ

Intersect ตัดพื้นที่วตั ถุดา้ นนอกออกและเหลือไว้เฉพาะวัตถุส่วนที่ซ้อนทับ
กันโดยเลือกใช้คุณสมบัติของสีและเส้นจากวัตถุดา้ นหน้า
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Exclude ตัดพื้นที่วตั ถุส่วนที่ซอ้ นทับกันออกและเหลือเฉพาะวัตถุ
ที่อยูด่ า้ นใน โดยเลือกใช้คุณสมบัติของสีและเส้นจากวัตถุดา้ นหน้า

เป็ นคาสั่งที่ใช้รวมเส้น path ของผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้วิธีกดปุ่ ม Alt
พร้อ มกับเลื อ กใช้คาสั่ง ซึ่ งการใช้วิธีก ารนี้ เส้น path ของวัต ถุ จะยังคงเดิ ม ไม่ ถู ก
ลบทิ้ ง เพีย งแต่ ไ ม่ ป รากฏเท่ านั้ น และสามารถปรับ แต่ งรู ป ทรงเพิ่ม เติ ม จาก path
เหล่านี้ได้ แต่หากไม่กดปุ่ ม Alt โปรแกรมจะทาการรวมเส้น path ให้เองอัตโนมัติ ซึ่ ง
หากใช้วธิ ีกดปุ่ ม Alt แล้วต้องการรวม path ของวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกันในภายหลังก็
จะต้องใช้ปุ่มคาสัง่ นี้ในการรวมนัน่ เอง

Pathfinder เป็ นกลุ่มคาสั่งที่รวมและตัดเจาะวัตถุโดยที่ path จะเปลี่ยนไปตามรู ปทรงใหม่
ทันที หลังจากใช้คาสัง่ แล้ววัตถุท้งั หมดจะถูกรวมกลุ่มกันอยู่ (Group) ซึ่งมีเครื่ องมือต่างๆ ดังนี้
Divide ตัดแบ่งพื้นที่วตั ถุดว้ ย path ของวัตถุทุกชิ้นที่ซอ้ นทับกัน ไม่วา่ วัตถุน้ ัน
จะอยูด่ ้านหน้าหรื อด้านหลังก็จะถูกตัดจากเส้น path ทั้งหมด โดยที่สีพ้ืนและสี เส้น
ยังคงเดิม
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Trim เป็ นการตัดโดยใช้วตั ถุดา้ นหน้าตัดเจาะวัตถุดา้ นหลัง โดยที่วตั ถุ
ด้านหน้ายังคงรู ปทรงเดิมและยกเลิกการใช้สีเส้น

Merge หากวัตถุมีสีพ้นื ที่ต่างกันเป็ นการตัดเจาะเช่นเดียวกันกับ Trim แต่หาก
วัตถุมีสีพ้นื เดียวกันจะเป็ นการรวมชิ้นวัตถุเข้าด้วยกัน

Crop ตัดวัตถุชิ้นด้านหลังให้มีรูปทรงเหมือนวัตถุดา้ นหน้าโดยตัดขอบด้าน
นอกทิ้ง

Outline เป็ นการตัด กัน ของเส้ น path ทุ ก เส้ น ที่ ซ้ อ นทับ กั น แล้ว น าสี พ้ื น
ของส่ วนนั้นๆ มาใช้เป็ นสี เส้นและยกเลิกสี พ้ืนออก ทั้งนี้ ขนาดเส้นจะถูกปรับเป็ น 0
ดังนั้นหลังจากใช้คาสัง่ แล้วให้ปรับขนาดเส้นใหม่อีกครั้ง
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Minus Back เป็ นการตัดวัตถุดา้ นหน้าด้วยรู ปทรงของวัตถุดา้ นหลัง และลบ
วัตถุที่อยูด่ า้ นหลังทิ้ง

การแก้ ไขวัตถุที่ถูกตัด เจาะทะลุและรวม
เป็ นการแก้ไขวัตถุที่ถูกตัดเจาะรวม ด้วยคาสัง่ ในกลุ่ม Shape Modes เท่านั้น และสามารถที่แก้ได้
เฉพาะวัตถุที่ยงั ไม่ได้ทาการ Expand จากตัวอย่างนี้เป็ นวัตถุที่ได้มีการใช้คาสัง่ Exclude overlapping ซึ่ง
สามารถย้ายตาแหน่ง , ปรับขนาด, หมุนและปรับแต่งรู ปทรงอย่างอื่นได้เช่นกัน โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกเครื่ องมือ Direct Selection
หรื อ Group Selection
บน Toolbox
2. คลิกเลือกชิ้นวัตถุที่ตอ้ งการแล้วลากเพือ่ เปลี่ยนตาแหน่ง หรื อปรับแต่งรู ปทรงอย่างอื่น





ยกเลิกการตัด เจาะทะลุ และรวม
หลังจากใช้คาสัง่ ตัดเจาะในกลุ่ม Shape Modes แล้ว ยังไม่ได้ทาการ Expand แต่ตอ้ งการจะยกเลิก
การตัดเจาะนั้น สามารถทาได้โดยคลิกเลือกวัตถุแล้ว คลิกปุ่ ม
จากพาเนล Pathfinder แล้วเลือกคาสัง่
Release Compound Shape ดังภาพ

วัตถุจะกลับไปใช้ สีและเส้ นเดิม
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เจาะทะลุด้วยคาสั่ ง Compound path
เป็ นคาสัง่ ที่ทางานคล้ายกับคาสัง่ Exclude overlapping คือ ตัดเจาะพื้นที่ที่ซอ้ นทับกัน แต่แตกต่างกัน
ตรงที่หลังจากการใช้คาสัง่ Compound path จะเลือกใช้สีวตั ถุดา้ นหลังแทนและเส้น path จะถูกรวมกันจึงไม่
สามารถแก้ไ ขได้ในภายหลังเช่ น เดี ยวกับ ค าสั่ง Exclude overlapping ทั้งนี้ ตัวอย่างต่ อ ไปเป็ นการใช้ว ตั ถุ
ด้านหน้าทั้งชิ้นเจาะทะลุวตั ถุดา้ นหลัง โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุท้งั หมด
2. คลิกเมนูคาสัง่ Object เลือกคาสัง่ Compound Path เลือกคาสัง่ Make





การตัดภาพ Bitmap ด้ วย Clipping Mask
คาสั่งในการตัดวัตถุที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเป็ นการตัดวัตถุ ที่เป็ นเวคเตอร์ แต่หากเรานาภาพบิท
แมพเข้ามาใช้งานด้วย และต้องการตัดบางส่วนของภาพออกก็สามารถใช้คาสัง่ Clipping Mask ได้ นอกจากนี้
ยังสามารถใช้ตดั ภาพเวคเตอร์โดยที่สีและเส้นของวัตถุเดิมไม่เปลี่ยนแปลง คาสั่งนี้ จะทางานคล้ายกับคาสั่ง
Crop แต่จะไม่มีการตัดเส้น path จริ งๆ ซึ่ งก่อนการใช้คาสั่งให้สร้างวัตถุข้ ึนมาวางไว้ดา้ นหน้าภาพเสี ยก่อ น
เพือ่ เป็ นกรอบในการตัด แล้วทาตามขั้นตอน ดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุและภาพบิทแมพ
2. คลิกเมนูคาสัง่ Object เลือกคาสัง่ Clipping Mask เลือกคาสัง่ Make
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ผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อตกแต่งเพิม่ เติม

หลังจากใช้คาสั่งแล้ว วัตถุจะถูกรวมกลุ่ มกันอยู่ (Group) หากต้องการย้ายตาแหน่ งภาพสามารถใช้
เครื่ องมื อ Group Selection คลิ กเลือ กแล้วย้ายตาแหน่ งได้ หรื อหากต้องการปรับเปลี่ยนรู ปทรงกรอบใหม่ ก็
สามารถใช้เครื่ องมือ Direct Selection คลิกเลือกเส้น path แล้วปรับแต่งรู ปทรงได้เช่นกัน

ปรับแต่ งวัตถุด้วยการ Blend
Blend เป็ นคาสั่งที่ทาให้เกิ ดการแปรเปลี่ยนรู ปทรงระหว่างวัตถุ จากรู ปทรงหนึ่ งไปเป็ นอีกรู ปทรง
หนึ่ง โดยสร้างวัตถุที่อยูต่ รงกลางขึ้นมาแสดงการแปรเปลี่ยนรู ปทรงไปทีละ Step ซึ่งการแปรเปลี่ยนนี้ จะรวม
ไปถึงการแปรเปลี่ยนของสี ดว้ ย โดยที่สีจะค่อยๆ ผสมกันทีละนิ ดเป็ นสัดส่ วนจากค่าสี หนึ่ งไปยังอีกสี หนึ่ ง
คล้ายกันกับการไล่โทนสี แบบ Gradient แต่จะมีทิศทางการไล่สีไปตามรู ปทรงของวัตถุอย่างอิสระ ไม่จากัด
อยู่แค่แนวเส้นตรง (Linear) หรื อวงกลม (Radial) เท่านั้น ซึ่ งสามารถนาหลักการนี้ ไปใช้ในการสร้างภาพ
แบบไล่โทนสีได้
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Blend วัตถุด้วยเครื่องมือ Blend
สามารถทาการ Blend วัตถุต่อเนื่ องกันไปได้อย่างไม่จากัดจานวน ซึ่งก่อนทาการ Blend จะต้องสร้าง
วัตถุท้งั หมดขึ้นมาก่อนตามจานวนที่ตอ้ งการ แล้วทาตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเครื่ องมือ Blend
2. ใช้เมาส์รูป

คลิกที่วตั ถุชิ้นแรก

3. ใช้เมาส์รูป

คลิกที่วตั ถุชิ้นต่อไป

หากต้อ งการยกเลิ กการ Blend ให้คลิ กเลื อ กวัตถุ แล้วใช้คาสั่ง Object เลื อ กคาสั่ง Blend
คาสัง่ Release







เลื อ ก
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๕ การทางานกับตัวอักษร


มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

การเรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ตัวชี้วัด
๑. ง ๑.๑/ ๑๒ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
 สาระสาคัญ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
 สาระการเรียนรู้
- ความรู ้
๑. หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
- ทักษะ / กระบวนการ
๑. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มหรื อเดี่ยวในการสร้างชิ้นงานหรื อโครงงาน
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. มีวนิ ัย
๒. ใฝ่ เรี ยนรู ้
๓. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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การนาตัวอักษรมาประกอบกับภาพนั้น นอกจากจะใช้สื่อความหมายหรื อบอกรายละเอียดต่างๆ
แล้ว ตัวอักษรยังทาให้ภาพนั้นมีความน่ าสนใจมากขึ้น ซึ่ งในโปรแกรม Illustrator เราสามารถใช้ตวั อักษร
ภาษาอังกฤษได้หลายรู ปแบบ ส่วนภาษาไทยนั้นใช้ได้เป็ นบางรู ปแบบเท่านั้น
การทางานในด้านศิลปะ สิ่ งสาคัญอีกอย่างคือ การสร้างตัวอักษรด้วยกลุ่มเครื่ องมือ Type โดยจะ
พิม พ์ต ัว อัก ษรได้ท้ ัง แนวนอนและแนวตั้ง ซึ่ ง ในการสร้ า งตัว อัก ษรในโปรแกรม Adobe Illustrator
สามารถที่ จ ะเพิ่ ม ขนาด ปรั บ แต่ ง และการเปลี่ ย นแบบตัว พิ ม พ์เล็ ก -ใหญ่ อ ย่างง่ า ยดาย และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบอื่นอีกมากมาย

สร้ างตัวอักษรด้ วยกลุ่มเครื่องมือ Type
โปรแกรม Illustrator มีเครื่ องมือ Type สาหรับพิมพ์ตวั อักษรทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง สามารถ
ปรับแต่งคุณสมบัติได้เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น การกาหนดรู ปแบบตัวอักษร (Font), ขนาดตัวอักษร,
ระยะห่างระหว่างตัวอักษรและอื่นๆ
 สร้ างตัวอักษรในแนวนอนด้วยเครื่องมือ Type
โดยปกติรูปแบบการพิมพ์ตวั อักษรนั้นแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
พิมพ์ แบบวัตถุ (Object)
ตัวอักษรแบบนี้เราสามารถปรับแต่งเหมือนกับวัตถุทวั่ ไปเช่น การย่อ/ขยายขนาดตัวอักษรหรื อการ
หมุนเอียง สามารถคลิกลากปรับจากกรอบภาพ (Bounding Box) ได้ ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานตัวอักษรที่มี
จากัดเนื้อที่เพือ่ นาไปตกแต่งเพิม่ เติมหรื อไปใช้ร่วมกับวัตถุอื่นๆ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกที่เครื่ องมือ Type
บน Toolbox โดยเมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
2. คลิกบนอาร์ตบอร์ด จะเกิดเคอร์เซอร์กระพริ บ
3. กาหนดรู ปแบบอักษรจากคอนโทรลพาเนล
4. จากนั้นพิมพ์ตวั อักษรที่ตอ้ งการ
หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ให้กดคีย ์ Enter
ระหว่างพิมพ์สามารถเปลี่ยนแปลงสี , ขนาด , รู ปแบบอักษรได้ โดยใช้เมาส์รูป คลิกลาก
คลุมตัวอักษรก่อน แล้วจึงทาการเปลี่ยนแปลง
5. เมื่อพิมพ์ขอ้ ความเสร็จแล้วคลิกให้เครื่ องมือ Selection
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พิมพ์ แบบย่ อหน้ า (Paragraph)
1. คลิกที่เครื่ องหมาย Type
บน Toolbox โดยเมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
2. ใช้เมาส์รูป
คลิกลากวาดกรอบเพือ่ เป็ นขอบเขตแล้วพิมพ์ขอ้ ความบริ เวณที่เคอร์เซอร์
กระพริ บ
3. พิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการลงไป โดย
เมื่อทาการพิมพ์ขอ้ ความจนชิดขอบด้านขวา ถ้าจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้พมิ พ์ขอ้ ความต่อไป
โดยที่ไม่ตอ้ งกดคีย ์ Enter
การกดคีย ์ Enter จะเป็ นการขึ้นย่อหน้าใหม่
4. คลิกเครื่ องมือ Selection
เพือ่ จบการพิมพ์
ส าหรับ การพิม พ์ภ าษาไทยอาจพบรู ป อยู่บ นเส้น กรอบภาพท้ายบรรทัด แสดงว่า
บรรทัดนั้นไม่มีการเคาะวรรค โปรแกรมจึงตัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ให้เอง ซึ่งอาจจะมี
ความผิดพลาดในการตัดคาก็ไ ด้ เช่น คาว่า “เฉพาะ” อาจเป็ นตัวอักษร “เฉ” ท้ายบรรทัด
ด้านบนและตัวอักษร “พาะ” หน้าบรรทัดถัดไปซึ่ งไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรตรวจเช็คบรรทัด
นี้อีกครั้ง และควรเคาะวรรคด้วย
หากพิมพ์ขอ้ ความยาวเกินขอบเขตที่คลิกลากไว้จะปรากฏรู ป
อยูท่ างด้านล่างขวา
ของกรอบจะทาให้มีขอ้ ความบางส่วนไม่สามารถแสดงได้ ดังนั้นควรคลิกลากขยายกรอบ
ภาพออกไปเพือ่ แสดงข้อความทั้งหมดแล้วรู ปดังกล่าวก็จะหายไป
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เป็ นการพิมพ์ตวั อักษรที่มีความยาวหลายๆ บรรทัดเพื่อใช้ในการอธิบายหรื อเป็ นรายละเอียดต่างๆ
โดยมีข้นั ตอนการพิมพ์ ดังนี้







เลือกตัวอักษรบางส่ วน
เราสามารถแก้ไ ขข้อ ความที่ พิม พ์แ ล้ว เช่ น แก้ไ ขตัว สะกด , เปลี่ ย นสี แ ละลัก ษณะอื่ น ๆ ของ
ตัวอักษรบางส่วนได้ โดยคลิกเครื่ องมือ Type
แล้วใช้เมาส์รูป ไปคลิกลากคลุมตัวอักษรบางส่วน
จากข้อความทั้งหมดดังภาพ
 คลิกลากคลุมตัวอักษรบางส่วน
 คลิก

เลือกตัวอักษรทั้งหมด
เป็ นการเลือกเหมือนกับวัตถุทวั่ ไปเพือ่ ใช้เปลี่ยนแปลงตัวอักษรทั้งหมดพร้อมๆ กัน โดยคลิกเลือก
ด้วยเครื่ องมือ Selection ดังภาพ
 คลิก

 คลิกบนข้ อความ

105
 สร้ างตัวอักษรในแนวตั้งด้ วยเครื่องมือ Vertical Type
การใช้เครื่ องมื อ Vertical Type นั้นสามารถพิมพ์ได้ท้ งั แบบวัตถุและแบบย่อ หน้าได้เช่ นเดียวกัน
กับเครื่ องมือ Type แต่ตวั อักษรจะเป็ นแนวตั้งจากบนลงล่าง และขึ้นบรรทัดใหม่ไปทางด้านซ้าย ดังนี้
1. คลิกที่เครื่ องมือ Vertical Type
บน Toolbox โดยเมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
2. ใช้เมาส์รูป
คลิกตรงตาแหน่งบนอาร์ตบอร์ด
3. กาหนดรู ปแบบอักษรจากคอนโทรลพาเนล
4. แล้วพิมพ์ตวั อักษรบริ เวณที่มีเคอร์เซอร์กระพริ บ
หากต้องการพิมพ์บรรทัดใหม่ให้กดคีย ์ Enter ในการขึ้นบรรทัดใหม่
4. คลิกเครื่ องมือ Selection
เพือ่ จบการพิมพ์










TIP :
ในการใช้เครื่ องมื อ Type หรื อ Vertical Type คลิ กบนตาแหน่ งที่มีวตั ถุ อ ยู่ด้านหลัง
ควรระวังไม่ให้คลิกลงบนเส้น path ของวัตถุน้ ัน เพราะจะกลายเป็ นการพิมพ์ในกรอบวัตถุ
เหมือนกับเครื่ องมือ Area Type ซึ่งจะทาให้วตั ถุน้ นั ถูกยกเลิกสีพ้นื และสีเส้นไป
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 สร้ างข้ อความแนวนอนในกรอบวัตถุด้วยเครื่องมือ Area Type
เป็ นการสร้างข้อความให้อยูใ่ นขอบเขตวัตถุที่สร้างขึ้น ซึ่ งจะได้ขอ้ ความในแนวนอนจากซ้ายไป
ขวา และขึ้นบรรทัดใหม่ทางด้านซ้ายของวัตถุ โดยมีข้นั ตอนการทางานดังนี้
1. วาดรู ปทรงเพือ่ เป็ นขอบเขตของข้อความ (เส้น Path)
2. คลิกที่เครื่ องมือ Area Type
บน Toolbox
3. ใช้เมาส์รูป คลิกบนเส้น path ของรู ปทรงที่วาดไว้ แล้วพิมพ์ขอ้ ความ
4. คลิกเครื่ องมือ Selection
เพือ่ จบการพิมพ์








เราสามารถปรับแต่งรู ปทรงของข้อ ความหลังจากการพิม พ์แล้วได้ โดยการใช้เครื่ อ งมื อ Direct
Selection คลิกจุดแองเคอร์แล้วคลิกลากปรับหรื อใช้เครื่ องมือกลุ่ม Pen ปรับแต่งร่ วมได้เช่นกัน ดังภาพ

ใช้ เครื่ องมือ Direct Selection คลิกลากจุดแองเคอร์

ใช้ เครื่ องมือ Convert Anchor Point ปรับความโค้ ง
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 สร้ างข้ อความแนวตั้งในกรอบวัตถุด้วยเครื่องมือ Vertical Area Type
เป็ นการสร้างข้อความให้อยูใ่ นขอบเขตวัตถุที่สร้างขึ้นเช่นเดียวกันกับเครื่ องมือ Area Type แต่จะ
ได้ขอ้ ความในแนวตั้งจากบนลงล่าง และขึ้นบรรทัดใหม่ทางด้านซ้าย ดังนั้นจุดเริ่ มต้นของการพิมพ์จะอยู่
ด้านขวาบน โดยมีข้นั ตอนการทางานดังนี้
1. วาดรู ปทรงเพือ่ เป็ นขอบเขตของข้อความ (เส้น Path)
2. คลิกที่เครื่ องมือ Vertical Area Type
บน Toolbox
3. ใช้เมาส์รูป
คลิกบนเส้น path ของรู ปทรงที่วาดไว้ แล้วพิมพ์ขอ้ ความ
4. คลิกเครื่ องมือ Selection
เพือ่ จบการพิมพ์



 ข้ อความจะเป็ นแนวตังอยู
้ ่ในขอบเขตของ path





 สร้ างตัวอักษรแนวนอนตามเส้ น path ด้ วยเครื่องมือ Type on a Path
เป็ นการพิมพ์ขอ้ ความให้วางอยูบ่ นเส้น path ที่สร้างไว้ โดยการยึด path เป็ นเส้นบรรทัด
(Baseline) แทนที่จะใช้เส้นตรงตามปกติ เช่น พิมพ์ตวั อักษรหมุนรอบภาพ , พิมพ์วนเป็ นเกลียวหรื อพิมพ์
บนรู ปทรง path ใดๆ ก็ได้ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. วาดรู ปทรงเพือ่ เป็ นเส้นบรรทัดให้กบั ข้อความ (เส้น Path)
2. คลิกที่เครื่ องมือ Type on a Path
บน Toolbox
3. ใช้เมาส์รูป คลิ กบนเส้น path เพื่อ เป็ นต าแหน่ ง เริ่ ม ต้น ในการพิม พ์ แล้วพิ ม พ์ข ้อ ความ
บริ เวณที่มีเคอร์เซอร์กระพริ บ
4. คลิกเครื่ องมือ Selection
เพือ่ จบการพิมพ์
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ข้อควรระวัง :
ในการพิมพ์ตวั อักษรจะเป็ นการพิมพ์จากซ้ายไปขวา ดังนั้นการคลิกตาแหน่ ง
เริ่ มต้นในการพิมพ์ควรคลิกเริ่ มจากทางซ้าย หากคลิกเริ่ มต้นจากขวาอาจทาให้มอง
ไม่เห็นตัวอักษรที่พมิ พ์ ได้ดงั ภาพ

 สร้ างตัวอักษรแนวตั้งตามเส้ น Path ด้ วยเครื่องมือ Vertical Type on a Path
เป็ นการพิมพ์ขอ้ ความให้อยูต่ ามเส้น path เช่นเดียวกันกับเครื่ องมือ Type on a Path แต่จะเป็ นการ
พิมพ์ในแนวตั้ง โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1.
2.
3.
4.

วาดรู ปทรงเพือ่ เป็ นบรรทัดให้กบั ข้อความ (เส้น Path)
คลิกที่เครื่ องมือ Vertical Type on a Path
บน Toolbox
ใช้เมาส์รูป
คลิกบนเส้น path เพือ่ เป็ นตาแหน่งเริ่ มต้นในการพิมพ์ แล้วพิมพ์ขอ้ ความ
คลิกเครื่ องมือ Selection
เพือ่ จบการพิมพ์
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การเลือกข้ อความบน Path
การเลื อกข้อความบน Path นั้นหากต้อ งการเลื อ กทั้งหมดให้ใช้เครื่ อ งมื อ Selection
คลิกเลือกโดยสังเกตที่พาเนล Appearance จะแสดงคาว่า “Type” หากต้องการเลือกตัวอักษรบาง
ตัวให้คลิ กเลื อกเครื่ องมื อ Type
แล้วคลิ กลากคลุ มข้อ ความเฉพาะข้อ ความที่ตอ้ งการโดยที่พาเนล
Appearance จะแสดงคาว่า “Characters” และหากต้อ งการเลื อ กเฉพาะเส้น path ก็ให้ใช้เครื่ อ งมื อ Direct
Selection
คลิกบนเส้น path ซึ่งพาเนล Appearance จะแสดงคาว่า “Path” ดังภาพ

เลือกข้ อความทังหมด
้

เลือกข้ อความบางส่วน

เลือกเฉพาะเส้ น path
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การเลื่อนตาแหน่ งข้ อความ
เมื่อพิมพ์ขอ้ ความเสร็ จแล้ว อาจพบปั ญหาว่าข้อความนั้นอยูใ่ นตาแหน่ งที่ชิดด้านหน้าหรื อชิดทาง
ด้านหลังจนเกินไป เนื่องจากตามปกติแล้วจะถือว่าตาแหน่งที่คลิกลงบน path นั้นเป็ นตาแหน่ งเริ่ มต้นของ
ข้อความ ซึ่งบางครั้งอาจกะระยะตาแหน่งไม่ถูกต้องก็สามารถขยับเลื่อนตาแหน่ งใหม่ได้ในภายหลัง โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. คลิกที่เครื่ องมือ Selection
หรื อ Direct Selection
บน Toolbox
2. คลิกเลือกข้อความ โดยคลิกตาแหน่งแรกที่ตอ้ งการเลื่อนข้อความ
3. ใช้เมาส์รูป คลิกลากจากจุดเริ่ มต้นโดยจะมีสญ
ั ลักษณ์
แล้วเลื่อนไปตาแหน่งใหม่







การพลิกกลับข้ อความ
1. คลิกที่เครื่ องมือ Selection
หรื อ Direct Selection
2. คลิกเลือกข้อความ
3. ใช้เมาส์รูป
คลิกจุดตรงกลางโดยมีสญ
ั ลักษณ์รูป
ตรงกันข้าม

บน Toolbox
จากนั้นลากพลิกข้อความไปด้าน
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ปรั บแต่ งแนวข้ อความบน path
หากต้องการปรับแนวของข้อความที่อยูบ่ น path เราจะต้องปรับแนวของเส้น Path หรื อปรับแต่ง
เส้ น บรรทั ด (Baseline) ให้ มี รู ป ร่ า งใหม่ โดยใช้ เครื่ องมื อ Direct Selection หรื อ กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ Pen
เหมือนกับการปรับแต่ง path ตามปกติ ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเครื่ องมือ Direct Selection
บน Toolbox
2. คลิกเลือกเส้น path ที่อยูด่ า้ นล่างตัวอักษร แล้วลากปรับแต่งเส้นจากจุดแองเคอร์ของ path




คลิกลากปรับจากจุดแองเคอร์

ข้ อความที่ได้ จะมีรูปร่างเปลี่ยนไป

ปรั บแต่ งรู ปทรงตัวอักษรด้ วยคาสั่ง Type on a Path
เป็ นคาสัง่ ที่ใช้ปรับลักษณะการแสดงตัวอักษรที่อยูบ่ นเส้น path ให้บิดเอียง , กระจายหรื อลักษณะ
การวางในแบบต่างๆ โดยใช้เมนูคาสัง่ มีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกข้อความ
2. คลิกเมนูคาสัง่ Type เลือกคาสัง่ Type on a Path จะมีคาสัง่ ย่อยดังนี้
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Rainbow เป็ นแบบปกติ คือ ตัวอักษรเอียงตั้งฉากสัมพันธ์กบั ความโค้งของเส้น path

Skew ตัวอักษรจะตั้งตรง ไม่เอียงไปตามความโค้งของ path แต่อย่างใด

3D Ribbon ยึดด้านล่างของตัวอักษรให้ตรงและดึงด้านบนให้เอียงสัมพันธ์กบั เส้น path และ
ตัวอักษรจะค่อยๆ หมุนรอบตัวเอง

Stair Step วางแต่ละตัวเป็ นขั้นๆ ไปตามความโค้งของ path โดยที่ตวั อักษรยังคงตั้งตรง

Gravity เป็ นการดึงตัวอักษรให้เอียงแบบวนรอบทิศทาง โดยใช้จุดศูนย์กลางในการเอียงแต่
ละตัวเป็ นจุดเดี ยวกัน หากเส้นเป็ นเส้นปลายเปิ ดจะเอี ยงเป็ นครึ่ งวงกลมตั้งแต่ 0 จนถึง 100
องศา และหากเส้นเป็ นปลายปิ ดจะเอียงรอบทิศทางตั้งแต่ 0 ถึง 360 องศา

TIP :
ในการเลือ กรู ปทรงตัวอักษรแบบใดนั้น ควรคานึ งถึงลักษณะของเส้น path
ด้วย เช่ น หากเส้น path มี ส่วนที่เป็ นเส้นแนวตั้ง การเลือ กใช้รูปทรงแบบ Skew
หรื อแบบ Stair Step จะทาให้ตวั อักษรในส่วนนั้นซ้อนทับกันจนอ่านไม่ออกได้
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ปรับแต่ งรูปแบบอักษร
การปรับ แต่ งลักษณะของตัว อัก ษรนั้น สามารถท าได้โดยใช้ค าสั่งจากพาเนล Character หรื อ
ปรับแต่งจากเมนูก็ได้
ปรับแต่ งตัวอักษรด้ วยพาเนล Character
สามารถกาหนดคุณสมบัติหลักๆ ของตัวอักษรได้โดยการกาหนดจากพาเนล Character ทั้ง นี้ ใน
การปรับแต่งตัวอักษรนั้น สามารถเลือกปรับเฉพาะข้อความบางส่ วนได้โดยใช้เมาส์รูป ของเครื่ องมือ
Type คลิ กลากคลุ มข้อ ความที่ ตอ้ งการปรับแต่ งให้ปรากฏเป็ นแถบสี ดา หรื อ หากต้อ งการปรับ แต่งทุ ก
ตัวอักษรก็ให้ใช้เครื่ องมือ Selection
คลิ กเลือ กข้อความก่ อนทาการปรับแต่งจากพาเนล Character
เปิ ดใช้ พ าเนล Character โดยคลิ ก เลื อ กเมนู ค าสั่ ง Window เลื อ กค าสั่ ง Type เลื อ ก Character โดยมี
รายละเอียดดังนี้
กาหนดแบบอักษร
กาหนดสไตล์ของแบบ
อักษร
กาหนดขนาด
กาหนดระยะห่างของคูต่ วั อักษร
ปรับความกว้ างของตัวอักษร
กาหนดตัวยก ตัวห้ อย
ขีดเส้ นใต้
กาหนดภาษา

กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด
กาหนดระยะห่างตัวอักษรโดยรวม
ปรับความสูง
ปรับตัวอักษรให้ หมุนเอียง

TIP :
หากแบบอักษรที่เลือกใช้อยูไ่ ม่มี Font Style แบบตัวหนา (Bold) เราสามารถ
ทาให้ตวั อักษรดูหนาขึ้นได้โดยการเติมสีเส้นและปรับขนาดเส้นแทน
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เลือกแบบอักษรจากเมนู Type และการกาหนดสี
นอกจากการปรับแต่งตัวอักษรจากพาเนล Character แล้วยังสามารถเลือกแบบอักษรได้จากเมนู
Type ซึ่งจะแสดงชื่อพร้อมตัวอย่างแบบอักษรให้เห็น ช่วยให้เลือกแบบอักษรได้ตรงตามที่ตอ้ งการ และยัง
สามารถเลือก Style ของแบบอักษรนั้นที่มีคุณสมบัติเพิม่ เติม เช่น Bold หรื อ Italic จากคาสัง่ ได้ทนั ที
1. คลิกเลือกตัวอักษร
2. คลิกเมนู Type เลือกคาสัง่ Font เลือก รู ปแบบแบบอักษร ที่ตอ้ งการ



ตัวอักษรที่เปลี่ยนไป

และกาหนดสีและเส้นของตัวอักษรได้จาก พาเนล Color และพาเนล Stroke ดังนี้
1. คลิกเลือกข้อความที่ตอ้ งการ
2. กาหนดสีพ้นื และสีเส้นจาก Color Picker, พาเนล Swatches หรื อพาเนล Color
3. กาหนดขนาดและรู ปแบบของเส้นจากพาเนล Stroke
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ใส่ Style ให้ กับตัวอักษร
สามารถทาได้เหมือนกับการใส่ Style ให้วตั ถุทวั่ ไปเช่นกัน โดย Style ที่ใช้กบั ตัวอักษรคือ Type
Effects ซึ่งสามารถเรี ยกใช้โดยเปิ ดพาเนล Window เลือก Graphic Style Libraries แล้วเลือกชนิด Type
Effects
1. คลิกเลือกข้อความที่ตอ้ งการ
2. คลิกเลือก Style จากพาเนล Type Effects




นอกจากนี้ ยงั สามารถเรี ยกใช้ Style อื่นๆ จาก Graphic Style Libraries กับตัวอักษรได้เช่นกัน และ
การปรับแต่งที่เกี่ยวกับสี และเส้นข้อ ความแบบอื่นๆ ที่สามารถทาได้อีกคือ การใส่ ลวดลายพื้น (Pattern)
จากพาเนล Swatches ปรับความโปร่ งใสจากพาเนล Transparency และการ Blend ข้อความ แต่ไม่สามารถ
ปรับแต่งตัวอักษรด้วย Brush และสีแบบ Gradient ได้
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ปรับแต่ งข้ อความแบบย่ อหน้ า
จัดรู ปแบบย่ อหน้ าด้ วยพาเนล Paragraph
เป็ นการก าหนดลักษณะการจัดย่อ หน้า เช่ น การจัดให้ชิดขวา , ชิ ดซ้าย , จัดให้อ ยูก่ ่ ึ งกลาง และ
จัดการเยื้อ งของย่อ หน้า เป็ นต้น ซึ่ งการปรับแต่งนี้ จะมี ผลกับทุกบรรทัดในย่อ หน้าเดี ยวกัน (เมื่ อ กดคี ย ์
Enter ก็จะเป็ นการขึ้นย่อหน้าใหม่)
การกาหนดลักษณะการจัดย่อ หน้าจากพาเนล Paragraph โดยเปิ ดใช้พ าเนล จากคาสั่ง Window
เลือก Type Paragraph จากนั้นคลิกเลือกย่อหน้า โดยคลิกที่ยอ่ หน้าที่ตอ้ งการแล้วกาหนดรายละเอียด ดังนี้
รูปแบบการจัดย่อหน้ า
เยื ้องด้ านหน้ าทังย่
้ อหน้ า
เยื ้องด้ านหน้ าเฉพาะบรรทัดแรก
เยื ้องด้ านหน้ าทังย่
้ อหน้ า

เยื ้องด้ านหลังทังย่
้ อหน้ า
เว้ นระยะด้ านล่างหลังย่อหน้ า

กาหนดการใส่ hyphen ตัด
คาในภาษาอังกฤษ

หรื อ

จัดให้ขอ้ ความทุกบรรทัดชิดซ้าย

หรื อ

จัดให้ขอ้ ความทุกบรรทัดอยูต่ รงกลาง

หรื อ

จัดให้ขอ้ ความทุกบรรทัดชิดขวา

หรื อ
จัดให้ขอ้ ความทุกบรรทัดเสมอกันทั้ง
ซ้ายขวายกเว้นบรรทัดสุดท้ายให้ชิดซ้าย
หรื อ
จัดให้ขอ้ ความทุกบรรทัดเสมอกันทั้ง
ซ้ายขวายกเว้นบรรทัดสุดท้ายให้อยูก่ ่ ึงกลาง
หรื อ
จัดให้ขอ้ ความทุกบรรทัดเสมอกันทั้ง
ซ้ายขวายกเว้นบรรทัดสุดท้ายให้ชิดขวา
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หรื อ
จัดให้ขอ้ ความทุกบรรทัดเสมอกัน
ทั้งซ้ายขวา หากในบรรทัดสุดท้ายจะมีตวั อักษรอยู่
น้อย โปรแกรมก็จะยืดช่องว่างจนสามารถขยาย
บรรทัดได้เต็มเท่ากับบรรทัดอื่น
หรื อ
ทั้งย่อหน้า

กาหนดตาแหน่งกั้นหน้าให้กบั

หรื อ
ย่อหน้า

กาหนดตาแหน่งกั้นหลังให้ท้งั

หรื อ
กาหนดตาแหน่งการเยือ้ งให้กบั
บรรทัดแรกของย่อหน้า
หรื อ
ที่อยูด่ า้ นบน

กาหนดระยะให้ห่างจากย่อหน้า

หรื อ
ถัดไป

กาหนดระยะให้ห่างจากย่อหน้า

118
การทางานของข้ อความกับรู ปภาพ
ในการนาภาพหรื อวัตถุอื่นๆ เข้ามาใช้ร่วมกับข้อความแบบย่อหน้านั้นสามารถทาได้โดยการแทรก
รู ปภาพแล้วทาการกาหนดการวาดรู ปภาพกับข้อความในรู ปแบบต่างๆ ตามต้องการ โดยต้องสร้างเส้น path
ตามรู ปทรงของภาพและวางไว้ดา้ นหน้าข้อความก่อน ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นขอบเขตในการตัดแบ่งหลังจากนั้น
ทาตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเลือก path ที่สร้างไว้
2. คลิกเมนูคาสัง่ Object เลือกคาสัง่ Text Wrap เลือกคาสัง่ Make




ผลลัพธ์ที่ได้ จากคาสัง่ Text Wrap

119
กาหนดระยะห่ างของข้ อความ
ภายหลังจากสั่งคาสั่ง Text Wrap เรี ยบร้อยแล้ว หากข้อความปรากฏขึ้นมาไม่สวยงาม อาจชิดหรื อ
ห่างจากภาพจนเกินไป ก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะห่างใหม่ได้ ดังนี้
1. เลือกภาพที่ตอ้ งการปรับระยะกับข้อความ
2. คลิกเมนู Object เลือกคาสัง่ Text Wrap เลือกคาสัง่ Text Wrap Options จะปรากฏ
ไดอะล็อกบล็อกซ์ TextWrap Option
3. ในช่อง Offset ให้กาหนดระยะห่ างระหว่างภาพและข้อความได้ใหม่ตามต้องการ โดยค่าน้อย
จะทาให้ขอ้ ความอยูใ่ กล้ภาพมากขึ้น
4. คลิกปุ่ ม OK เพือ่ ยืนยันคาสัง่ จากนั้นข้อความจะมีระยะห่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม







ผลลัพธ์ที่ได้ จากการกาหนดระยะห่างให้ น้อยลง
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แบ่ งคอลัมน์ ข้อความ
สาหรับงานสิ่ งพิมพ์ที่มีขอ้ ความแบบย่อหน้าอยูจ่ านวนมาก การแบ่งข้อความออกเป็ นคอลัมน์จะ
ช่วยทาให้อ่านง่าย เนื่ องจากผูอ้ ่านไม่ตอ้ งอ่านข้อความที่ยาวในแต่ละบรรทัด อีกทั้งการแบ่งคอลัมน์ยงั ทา
ให้ขอ้ ความสวยงาม และเป็ นระเบียบมากขึ้น ทั้งนี้การแบ่งคอลัมน์น้ ี จะกาหนดก่อนการพิมพ์หรื อกาหนด
หลังจากพิมพ์เสร็จแล้วก็ได้ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิ ก เลื อ กข้อ ความที่ ต ้อ งการแบ่ ง คอลัม น์ หรื อ หากต้อ งการก าหนดก่ อ นการพิ ม พ์ให้ใ ช้
เครื่ องมือ Type คลิก ลากวาดเพือ่ สร้างขอบเขตในการพิมพ์ก่อน
2. คลิกเมนู Type เลือกคาสัง่ Area Type Options…
3. กาหนดรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

Width ความกว้างโดยรวมทั้งหมดของพื้นที่พมิ พ์
Height ความสูงโดยรวมทั้งหมดของพื้นที่พมิ พ์
Rows หรื อ Columns กาหนดค่าในการแบ่งแถว (rows) และแบ่งคอลัมน์ (columns) ดังนี้
Number : จานวนแถวหรื อจานวนคอลัมน์
Span
: ย่อ/ขยายความสูงของแถวหรื อความกว้างของคอลัมน์ ซึ่งจะมี
ผลทาให้ค่า Width หรื อค่า Height เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
Fixed
: เป็ นตัวเลือกที่กาหนดให้ขนาดความสูงของแถวหรื อความกว้าง
ของคอลัมน์คงที่เมื่อมีการย่อ/ขยายช่องว่างจากค่า Gutter
Gutter
: เป็ นช่องว่างระหว่างแต่ละแถวหรื อแต่ละคอลัมน์
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Offset ตาแหน่งการวางข้อความ
Inset Spacing : เป็ นค่าในการกั้นหน้า-หลังและบน-ล่างของข้อความทั้งหมด
First Baseline : ตาแหน่งของข้อความในแนวตั้ง
Min
: กาหนดค่าเพิม่ เติมจากตาแหน่งที่กาหนดใน First Baseline
Options มีตวั เลือก Text Flow คือแนวการแบ่งแถวและคอลัมน์ให้เลือกคือ
: แบ่งจากซ้ายไปขวาก่อน แล้วตามด้วยบนลงล่าง
: แบ่งจากบนลงล่างก่อน แล้วตามด้วยซ้ายไปขวา
4. คลิกปุ่ ม

TIP :
หากต้ อ งการยกเลิ ก การแบ่ ง คอลั ม น์ ให้ ใ ช้ ค าสั่ ง Area Type
Options ซ้ าอีกครั้งแล้วกาหนดค่า Number ของแถวและคอลัมน์เป็ น 1

เชื่อมโยงข้ อความไปยังกรอบใหม่
สาหรับ ข้อ ความแบบย่อ หน้านั้น ไม่ ว่าจะสร้างด้วยการพิม พ์เองหรื อ คัด ลอกข้อ ความมาจาก
โปรแกรมอื่นก็ตาม หากข้อความมีความยาวเกินกว่าขอบเขตพื้นที่ก็จะปรากฏ
อยูท่ ี่มุมขวาล่าง แสดง
ว่ามีขอ้ ความบางส่วนที่เกินไปถูกซ่ อนอยู่ ดังนั้นเราควรทาการขยายขอบเขตออกให้กว้างขึ้น แต่ในบางครั้ง
การจัดวางองค์ประกอบอาจมี พ้ืนที่จากัดจนไม่สามารถขยายขอบเขตได้ วิธีแก้ปัญหาที่ดีอีกอย่างคือการ
เชื่อมโยงข้อความส่วนที่ซ่อนอยูไ่ ปแสดงในขอบเขตใหม่ ซึ่งสามารถทาได้ดงั นี้
ใช้ เมาส์รูป
คลิกวางข้ อความ
ในตาแหน่งของกรอบใหม่ที่ต้องการ
หลังจากนันจะปรากฏเส้
้
น
แสดง
การเชื่อมโยงของข้ อความ

 คลิกที่รูป
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ข้ อความที่ได้ ทาการเชื่อมโยงแล้ ว สังเกต
ได้ จากเส้ นที่ปรากฏขึ ้น ดังภาพ

หากต้องการนาข้อความส่วนที่ซ่อนอยูไ่ ปแสดงในรู ปทรงอื่นๆ สามารถทาได้โดยการคลิก
เลือกข้อความและรู ปทรงแล้วคลิกเมนูคาสัง่ Type เลือกคาสัง่ Threaded Text เลือกคาสัง่
Create หรื อคลิกที่รูป แล้วใช้เมาส์รูป
คลิกไปปล่อยในกรอบรู ปทรง ดังภาพ

เมื่อเชื่อมโยงข้อความไปยังรู ปทรงใหม่แล้ว ต้อ งการยกเลิกการเชื่อมโยงออก สามารถทาได้
โดยการคลิกเลือ กข้อความและรู ปทรงแล้วคลิกเมนู คาสั่ง Type เลือ กคาสั่ง Threaded Text เลือ กคาสั่ง
Release Selection ซึ่ งจะเป็ นการยกเลิกการเชื่อมโยงข้อความเฉยๆ แต่ขอ้ ความที่ยา้ ยตาแหน่งไปยังรู ปทรง
ใหม่จะยังคงอยูเ่ หมือนเดิม
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นาเข้ าข้ อมูลจากภายนอก
เมื่ อ ต้อ งการทางานกับ ข้อ ความยาวๆ นั้น เพื่อ ความสะดวกในการพิม พ์ , แก้ไ ขและจัดการกับ
ข้อ ความ เรามักนิ ยมสร้างไฟล์ขอ้ ความเหล่ านั้นจากโปรแกรมอื่ นๆ เช่ น Microsoft Word หรื อ Notepad
เป็ นต้น แล้วนามาวางและตกแต่งด้วยโปรแกรม Illustrator อีกทีหนึ่ง
นาข้ อความมาใช้ กับไฟล์ใหม่
เป็ นการนาเอาข้อความมาใช้งานโดยที่โปรแกรม Illustrator จะสร้างไฟล์ใหม่ ข้ ึน มาให้ท ันที มี
ขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมนูคาสัง่ File เลือกคาสัง่ Open
2. เลือกตาแหน่งที่เก็บไฟล์งานจากช่อง Look in
3. คลิกเลือกไฟล์ที่เป็ นข้อความ
4. คลิกปุ่ ม Open เพือ่ เปิ ดไฟล์โดยจะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ ของการนาเข้าข้อความ
5. กาหนดรายละเอียดในการนาข้อความมาใช้งาน ดังนี้
Table of Contents
Text ให้แสดงข้อความที่เป็ นสารบัญ
Footnotes/Endnotes ให้แสดงข้อความที่เป็ นเชิงอรรถ
Index Text
ให้แสดงข้อความที่เป็ นดัชนี
Remove Text Formatting ยกเลิกรู ปแบบอักษรที่กาหนดไว้
6. คลิกปุ่ ม

เพือ่ นาเข้าข้อมูล
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การเปลีย่ นแนวการวางข้ อความ
จากการสร้างตัวอัก ษรแบบต่างๆ จะเห็ น ได้ว่าการพิม พ์ต ัวอัก ษรในแนวนอนและแนวตั้งนั้น
จะต้อ งคลิ กเลื อ กเครื่ อ งมื อ อย่างใดอย่างหนึ่ งก่ อ น แล้วจึงทาการพิม พ์และจะได้ตวั อักษรเป็ นแนวตาม
เครื่ องมือที่เลือก แต่หลังจากการพิมพ์เสร็จแล้วหากเราเปลี่ยนใจต้องการสลับจากแนวนอนเป็ นแนวตั้งหรื อ
เปลี่ ย นจากแนวตั้ง เป็ นแนวนอน เราสามารถใช้ค าสั่ง Type Orientation ได้โดยไม่ ต ้อ งเสี ย เวลาพิ ม พ์
ตัวอักษรเหล่านั้นใหม่ ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกข้อความที่ตอ้ งการเปลี่ยนแนวข้อความ
2. คลิกเมนูคาสัง่ Type เลือกคาสัง่ Type Orientation เลือกแนวตัวอักษร โดยที่ Horizontal
คือ แนวนอน และ Vertical คือแนวตั้ง




ตัวอักษรจะถูกกลับจากแนวตังเป็
้ นแนวนอน
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เปลีย่ นแบบตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่
เราสามารถสลับตัวพิมพ์ในภาษาอังกฤษจากพิมพ์เล็กไปเป็ นพิมพ์ใหญ่ หรื อจากพิมพ์ใหญ่ไปเป็ น
พิมพ์เล็กได้ โดยใช้คาสัง่ ดังนี้




1. คลิกเลือกข้อความที่ตอ้ งการเปลี่ยน
2. คลิกเมนูคาสัง่ Type เลือกคาสัง่ Change Case เลือกแบบตัวพิมพ์ ซึ่งมีดงั นี้
UPPERCASE เปลี่ยนตัวอักษรทั้งหมด
ให้เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่

lowercase เปลี่ยนตัวอักษรทั้งหมดให้
เป็ นตัวพิมพ์เล็ก

Title Case เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกของ
คาให้เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่

Sentence case เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรก
ของประโยคให้เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่
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แปลงตัวอักษรให้ เป็ น path
สาหรับการแปลงตัวอักษรให้เป็ นวัตถุ น้ ัน โปรแกรมจะทาการแปลงรู ปทรงตัวอักษรให้เป็ นเส้น
path แทน ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการนาไฟล์น้ ี ไปใช้กบั คอมพิวเตอร์เครื่ องอื่น ๆ ซึ่งเราอาจไม่มน่ั ใจว่า
เครื่ องอื่นๆ นั้นมีแบบอักษรที่เราใช้อยูห่ รื อไม่ ดังนั้นจึงต้องทาการแปลงเป็ น path เสียก่อน
นอกจากนี้ การแปลงตัวอักษรเป็ น path จะทาให้เราสามารถปรับแต่งตัวอักษรได้เหมื อนกับวัตถุ
อื่นๆ ทุกประการ เช่ น เติมสี พ้ืนแบบ Gradient , ปรับแต่งรู ปทรงด้วยการตัด เจาะทะลุ หรื อปรับแต่งด้วย
กลุ่มเครื่ องมือ Pen ก็ได้ โดยมีข้นั ตอนในการแปลงดังนี้
1. คลิกเลือกข้อความที่ตอ้ งการเปลี่ยน Path
2. คลิกเมนูคาสัง่ Type เลือกคาสัง่ Create Outlines



เส้ น path ที่ได้

เมื่อทาการปรับแต่งเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามการแปลงตัวอักษรให้เป็ น path นี้ ไม่เหมาะกับงานที่มีขอ้ ความจานวนมาก เนื่องจาก
จะทาให้ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่าการใช้แบบอักษรทัว่ ไป

ข้ อควรระวัง :
หลังจากที่ใช้ คาสัง่ Create Outlines แล้ ว ข้ อความนันจะถื
้ อเป็ นวัตถุ ทาให้
ไม่สามารถแก้ ไขตัวสะกดหรื อทาการปรับแต่งค่าแบบอักษรต่าง ๆได้ อีก ดังนันจึ
้ ง
ควรตรวจสอบข้ อความให้ เรี ยบร้ อยก่อนจึงใช้ คาสัง่ นี ้
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๖ การแต่ งภาพด้ วยเอฟเฟ็คต์


มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

การเรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ตัวชี้วัด
๑. ง ๓.๑/ ๘ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
๒. ง ๓.๑/๑๒ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
 สาระสาคัญ
ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมี
จิตสานึกและความรับผิดชอบ
 สาระการเรียนรู้
- ความรู ้
๑. เข้าใจหลักการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
- ทักษะ / กระบวนการ
๑. ทักษะการอธิบายหลักการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มหรื อเดี่ยวในการสร้างชิ้นงานหรื อโครงงาน
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. มีวนิ ัย
๒. ใฝ่ เรี ยนรู ้
๓. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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โปรแกรม Illustrator ก็มีความสามารถในการตกแต่งภาพเช่นเดี ยวกับโปรแกรมกราฟิ กทัว่ ไป โดย
สามารถใส่ เอฟเฟ็ กต์ (Effect) เพื่อ ให้ผ ลงานที่ ไ ด้มี ค วามสวยงามแปลกตามากยิ่งขึ้ น ซึ่ ง Illustrator CS5
สามารถเลื อ กก าหนดได้ท้ ังภาพเวกเตอร์ แ ละภาพบิ ต แม็ พ อี ก ทั้งยังสามารถปรับ เปลี่ ย นรู ป ทรงหรื อ ค่ า
คุณสมบัติที่กาหนดไว้ได้ดว้ ย

สร้ างภาพแบบ 3 มิติ
การทาภาพ 3 มิติ เป็ นการนาวัตถุที่สร้างไว้มาเปลี่ยนรู ปทรงให้เป็ น 3 มิติ
สร้ างภาพ 3 มิติตามแนวลึก
เป็ นการทาให้วตั ถุ เป็ นมิ ติ โดยดึ งรู ปทรงวัตถุ อ อกไปให้มีความลึกหรื อเป็ นการทาให้วตั ถุหนาขึ้ น
นัน่ เอง หลังจากสร้างวัตถุแล้วให้ทาขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่ตอ้ งการทาเป็ นภาพ 3 มิติ
2. คลิกคาสัง่ Effect เลือกคาสัง่ 3D เลือกคาสัง่ Extrude & Bevel…
3. กาหนดค่าต่างๆ ดังนี้
Position เลือกรู ปแบบการวางวัตถุ หากต้องการปรับการวางเองให้ใช้เมาส์รูป
ลากปรับจากภาพตัวอย่างหรื อปรับจากการกาหนดค่าก็ได้ ดังนี้
ปรับให้คว่าลงหรื อหงายขึ้น
ปรับให้เอียงด้านซ้ายหรื อด้านขวา
ปรับหมุนวัตถุท้งั ชิ้น
Perspective กาหนดค่าความลึก
Extrude Depth กาหนดค่าความยาวของวัตถุในแนวลึก
Cap เลือกการใช้สีในทุกด้าน ทาให้วตั ถุดูตนั หรื อใช้สีเฉพาะเส้นรอบ
นอก ซึ่งจะทาให้วตั ถุดูเป็ นรู กลวง
Bevel เลือกรู ปแบบของเส้นส่วนที่เป็ นมุม เหมือนกับการแกะสลักใน
แบบต่างๆ
Height ความสูงของส่วนที่แกะสลักของ Bevel
Surface เลือกลักษณะพื้นผิวของวัตถุ
4. คลิกปุ่ ม
เมื่อกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว

คลิก
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สร้ างภาพ 3 มิติแบบวนรอบ
เป็ นการทาให้วตั ถุหมุนวนรอบตัวเอง โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยน
2. คลิกเมนูคาสัง่ Effect เลือกคาสัง่ 3D เลือกคาสัง่ Revolve…
3. กาหนดค่าต่างๆ เช่นเดียวกับการสร้างภาพ 3 มิติตามแนวลึก และมีส่วนที่ให้ปรับเพิม่ เติมมีดงั นี้
Angle ระบุองศาให้หมุนวนรอบ หากค่าเป็ น 360 องศา จะวนรอบกลับมายังจุดเริ่ มต้นแบบ
สมบูรณ์
Offset ขนาดของวงในการวนรอบ หากกาหนดเป็ น 0 pt ผิวด้านในจะสัมผัสกันพอดี
From เลือกทิศทางของการวนจากด้านซ้ายหรื อด้านขวา
4. คลิกปุ่ ม
เมื่อกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว
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นอกจากนี้ยงั สามารถใช้เส้นในการสร้างรู ปทรง 3 มิติได้หลายรู ปแบบเช่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ใช้ คำสัง่ Revolve สร้ ำงรูปทรงแจกัน

ใช้ คำสัง่ Revolve สร้ ำงรูปผลแอปเปิ ล

ปรับภาพดูน่ ุมขึน้ ด้ วยคาสั่ ง Blur
เป็ นคาสัง่ ที่ปรับให้สีพ้ืนบริ เวณขอบของวัตถุพร่ าเบลอและฟุ้ งกระจายไปตามค่าที่กาหนดซึ่ งจะทาให้
วัตถุน้ นั ดูนุ่มขึ้น
1. คลิกเลือกวัตถุที่ตอ้ งการปรับแต่ง
2. คลิกคาสัง่ Effect เลือกคาสัง่ Blur เลือกคาสัง่ Gaussian Blur…
3. กาหนดค่ าความพร่ ามัวและฟุ้ งกระจายของสี ข อบวัต ถุ ที่ ช่ อ ง Radius โดยมี ค่ าเป็ น pixel หาก
กาหนดค่ามากก็จะได้ความพร่ ามัวที่มากและจะทาให้ขอบวัตถุฟุ้งกระจายเป็ นพื้นที่กว้างตามไป
ด้วย ซึ่ งเราสามารถมองการเปลี่ยนแปลงได้ในกรอบตัวอย่างภาพในไดอะล็อกบ็อกซ์ โดยขนาด
ของการมองภาพจะเป็ น 100 % แต่สามารถปรับขนาดการมองใหม่ได้ ดังนี้
คลิกปุ่ ม
เพือ่ ขยายภาพตัวอย่าง
คลิกปุ่ ม
เพือ่ ย่อภาพตัวอย่าง
4. คลิกปุ่ ม
เมื่อกาหนดรู ปแบบต่างๆ แล้ว
นอกจากการปรับความพร่ าเบลอจากวัตถุที่เป็ นแบบเวคเตอร์จากเมนู Effect แล้วยังสามารถปรับภาพ
แบบบิทแมพให้เบลอได้จากเมนู Filter เช่นกัน โดยใช้คาสั่ง Filter เลื อกคาสั่ง Blur เลือกคาสั่ง
Gaussian Blur…
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กรอบตัวอย่ำง





ภำพหลังจำกใช้ คำสัง่ Blur
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เติมเงาให้ วตั ถุ
เป็ นคาสัง่ ที่ทาให้วตั ถุมีมิติข้ ึนจากการเติมเงาด้านล่างเข้าไปโดยใช้คาสัง่ Drop Shadow โดยมีข้ นั ตอน
การใช้คาสัง่ ดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่ตอ้ งการเติมเงา
2. คลิกเมนูคาสัง่ Effect เลือกคาสัง่ Stylize เลือกคาสัง่ Drop Shadow… กาหนดค่าต่างๆ เพือ่
เป็ นลักษณะของเงาดังนี้
Mode หรื อ Blending Mode ในการผสมสีเงากับสีวตั ถุที่อยูด่ า้ นล่าง
Opacity
ความเข้มจางของเงา
X Offset
ตาแหน่งของเงาในแนวนอน
Y Offset
ตาแหน่งของเงาในแนวตั้ง
Blur
ปรับความเบลอมัวของของเงา
Color
เป็ นตัวเลือกเพือ่ กาหนดสีของเงาโดยคลิกที่กรอบสีแล้วเลือกสี
Darkness
เป็ นตัวเลือกสีเช่นกัน แต่จะใช้เฉพาะโทนสีขาวดาโดยกาหนดค่า
เป็ นเปอร์เซ็นต์
3. คลิกปุ่ ม
เมื่อกาหนดรู ปแบบต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว








ผลลัพธ์ที่ได้
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ปรับบิดรูปทรงด้ วยคาสั่ ง Free Distort
จะเป็ นการปรับบิดเอียงรู ปทรงได้อย่างอิสระ ซึ่งการปรับบิดนั้นจะยึดกรอบภาพ (Bounding Box) ที่มี
รู ปทรงสี่ เหลี่ยมเป็ นหลักในการเปลี่ยนรู ปทรงของ path โดยคลิ กลากปรับจากมุ มทั้งสี่ ของกรอบภาพ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเลือกภาพที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยน
2. คลิกเมนูคาสัง่ Effect เลือกคาสัง่ Distort & Transform เลือกคาสัง่ Free Distort… หรื อคลิก
เลือกเมนูคาสัง่ Filter เลือกคาสัง่ Distort เลือกคาสัง่ Free Distort…
3. คลิกลากปรับจากจุดมุมทั้งสี่ให้ได้รูปทรงตามต้องาการ ในกรอบภาพตัวอย่าง
4. คลิกปุ่ ม
เมื่อกาหนดค่าต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว







ยกเลิกกำรปรับแต่ง
กรอบภำพของรูปทรงเดิม

ภำพที่ได้
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สร้ างรูปดอกไม้ ง่ายๆ ด้ วยคาสั่ ง Pucker & Bloat
เป็ นคาสั่งที่ปรับรู ปใดๆ ไปเป็ นดอกไม้ โดยปรับส่ วนของ path ที่อยู่ระหว่างจุดแองเคอร์สองจุดให้
พองออกไปด้านนอกหรื อยุบเข้ามาด้านในรู ปทรง โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยน
2. คลิกเมนูคาสัง่ Effect เลือกคาสัง่ Distort & Transform เลือกคาสัง่ Pucker & Bloat
3. กาหนดค่าในไดอะล็อกบ็อกซ์ โดยมีให้เลือกดังนี้
หากกาหนดตั้งแต่ 1 % ขึ้นไปจะเป็ นการ Bloat คือเส้น Path แต่ละด้านจะพองออกด้านนอก
และจุดแองเคอร์จะถูกดึงเข้าด้านในตามค่าที่กาหนด ดังภาพตัวอย่างด้านบน
หากกาหนดค่าตั้ง -1% ลงไปจะเป็ นการ Pucker ผลทีไ่ ด้จะตรงกันข้ามกับ Bloat คือ เส้น path
แต่ละด้านจะถูกดึงเข้าด้านใน แต่จุดแองเคอร์ของ path จะถูกดันออกด้านนอก
4. คลิกปุ่ ม
เมื่อปรับแต่งค่าต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว







คลิกให้ มีเครื่ องหมำย  เพื่อดูตวั อย่ำง

ภำพที่ได้

กรณีที่กำหนดให้ คำ่ Pucker = -70%
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ปรับแต่ งเอฟเฟ็ คต์
หลังจากการใช้คาสั่งต่างๆ ในเมนู Effect แล้ว ชุ ดคาสั่งเหล่ านั้น จะถู กเก็บไว้ที่พาเนล Appearance
สามารถเปิ ดพาเนล Appearnce ขึ้ น มาใช้งานโดยคลิ ก เมนู ค าสั่ง Window เลื อ ก Appearance ซึ่ งจะปรากฏ
ขึ้นมาเมื่อมีการคลิกเลือกวัตถุที่ถูกปรับ เอฟเฟ็ คต์ หากต้องการปรับแต่งแก้ไขหรื อลบเอฟเฟ็ คต์ในภายหลังก็
สามารถทาได้ ดังนี้
1. คลิกเลือกวัตถุที่ตอ้ งการแก้ไขเอฟเฟ็ คต์
2. คลิกที่ชื่อเอฟเฟ็ คต์ในพาเนล Appearance
3. กาหนดค่าในไดอะล็อกบ็อกซ์ใหม่ (ตามแต่ละเอฟเฟ็ คต์)
4. คลิกปุ่ ม
เมื่อปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ แล้ว






ภำพใหม่ที่ได้



คลิกให้ มีเครื่ องหมำย  เพื่อดูตวั อย่ำง

สาหรับการยกเลิกการใช้เอฟเฟ็ คต์สามารถทาได้โดยการคลิกลากชื่อเอฟเฟ็ คต์มาปล่อยที่รูป
บนพาเนล Appearance เพือ่ ยกเลิกการใช้เอฟเฟ็ คต์ท้งั หมด

ภำพที่ได้ จะกลับมำเป็ นรูปทรงเดิม

