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Photoshop 7.0 
            Photoshop เปนโปรแกรม ตกแตงภาพกราฟก ที่ยังคงครองความนิยมอยูในระดับแนวหนา
ของนักคอมพวิเตอรกราฟกทั่วโลก  ซ่ึงปจจุบันผูพฒันาโปรแกรมไดเพิ่มความเหนือช้ันมากยิง่ขึ้น 
สรางความสะดวกสบาย และรวดเรว็ในการทํางานใหกับผูใชมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานของงานสิ่งพิมพ  
และเว็บดีไซนสามารถทํางานไดทั้งบนเครื่อง..MACINTOSH.และ.PC 
              ในเวอรชัน 7.0   นี้ทางผูพัฒนาไดเพิ่มความสามารถตางๆ ใหกับตัวโปรแกรมอีกมากมาย 
เพื่อใหนักออกแบบสามารถใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซ่ึงจะชวยใหสรางผลงานไดดี
และมีประสิทธิผล เชน ระบบไฟลบราวเซอร (File Browser) แบบใหม ที่จะชวยใหคนหาภาพที่
ตองการไดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พรอมกบัเครื่องมือใหมอีกสองชนิด คือ Healing Brush, Patch Tool 
ที่ชวยใหการซอมแซมภาพเปนไปอยางงายดาย ระบบบรัช (Brush) แบบใหมทีดู่เปนธรรมชาติมาก
ยิ่งขึ้น และใหสามารถปรับแตงไดตามตองการสวนในดานของเว็บกราฟกก็ไดรับการปรับปรุงใหดขีึ้น
เชนกัน ใหสามารถสรางเอฟเฟกต (Web Effect) เชน Image Maps หรือ Rollover Button ไดอยาง
รวดเร็ว และดวยความสามารถระดับนี้ PhotoShop 7.0 เองตองการทรัพยากรระบบมากเอาเรื่องทีเดียว 
คือตองใชเพนเทียมทร ี (ที่จริงแลวเซลเลอรอนก็เปดไดครับ แตลืมเรื่องการทํางานไปไดเลยเพราะ
โปรแกรมจะอดืมาก) กับแรมอีก 128 เมกะไบต (สําหรับการเปด PhotoShop โปรแกรมเดยีว หาก
ตองการเปด Ilustrator 10 พรอมกัน ก็ควรมีแรมอยางนอย 256 เมกะไบต) 
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หนาตาที่เปล่ียนไป 

             เริ่มตนจากสิ่งที่เห็นไดชัดที่สุดกอนดีกวา นั่นก็คือเร่ืองของ
การปรับปรุงอินเทอรเฟซใหสวยงามมากขึน้ นัยวาเพื่อใหเขากับโอ
เอสเท็น และวนิโดวสเอ็กซพีนั่นเอง ไอคอนตางๆ ไดรับการปรับปรุง
ใหดนูุมนวลขึ้น และเมื่อเอาพอยนเตอร (Pointer) ไปวางอยูเหนือไอ
คอน (hover) มันกจ็ะเปลี่ยนเปนจากขาวดําไปเปนสลีองสังเกตที่
เครื่องมือของทั้งสองเวอรชันดู จะเห็นไดวา Airbrush Tool ไดหายไป
แลว และถูกแทนที่ดวยเครื่องมือใหมสองตัวดวยกัน คือ Healing 
Brush และ Patch Tool (ที่จริงแลว Airbrush ไมไดหายไปไหน 
เพียงแตถูกยายไปเปนออปชนัในบรัชแทน) นอกเหนือจากนีแ้ลว 
โดยรวมก็จะเหมือนกนักับเวอรชันกอนหนา ซ่ึงหากใครเคยใช
เวอรชัน 5.5 หรือ 6.0 มากอนก็สามารถขามมาใชเวอรชันใหมนี้ไดเลย
โดยไมตองทําความเขาใจเพิม่มากมาย  

 

จากซายไปขวา Tools Palette  
ของ PhotoShop 6 ตอมาเปน  
PhotoShop 7.0 ขณะปกติ  
และขวาสุด ขณะที่มีสี  

 

 

Healing Tools  

             Healing Tools คือ ชุดเครื่องมือที่จะชวยให
ซอมแซมภาพที่เปนรอยไดอยางงายดาย ไมวาจะเปนรอย
พับ รอยขีด จดุดางดําบนภาพ รอยเหี่ยวยน รอยตีนกา (ทํา
ไดจริงๆ ไมไดลอเลนครับ) หลักการทํางานของเครื่องมือ
ชนิดนี้จะเหมอืนกับ Rubber Stamp คือจะกอบปพกิเซล 
(Pixel) จากบริเวณหนึ่งของภาพ มาทับอีกบริเวณหนึ่ง แต
เมื่อกอปปมาแลว Healing Tools จะทํางานในสวนของ
มันตออีก ดวยการวิเคราะหดแูสง เงา และเท็กซเจอร (Texture) บริเวณรอบๆ เพื่อเกล่ียพิกเซลใหมให
กลมกลืนกับบริเวณเดิม สวนการใชงาน Patch Tools จะชวยใหสามารถเลือก Area ที่ตองการ
ซอมแซมไดแมนยํามากขึน้  

 

Healing Brush และ Patch Tool ของใหม  
ที่มาแทน Airbrush  
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เมื่อเลือกเครื่องมือนี้ จะได Lasso Tools สําหรับเลือกพื้นที่ที่ตองการแกไข หรือจะใชเครื่องมือในการ
เลือกขั้นพื้นฐาน (Selection Tools) แทนก็ได จากนั้นใหคล้ิกปุม Heal ที่ PropertiesBar ดานบน 
Photoshop จะ Blend ภาพใหกลมกลืนกับพกิเซลในบริเวณรอบๆ โดยอัตโนมัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

           จากภาพตัวอยางนี้ เราจะลบรอยยนบนหนาผากของชายคนนี้ออกไป โดยข้ันแรก (ภาพซายสุด) 
เลือกเครื่องมือ Healing Brush แลวเลือกบรเิวณ (Area) ตนแบบ คือบริเวณเหนือรอยยนเล็กนอย ตอมา
ก็ Paint ไปยงัรอยยนที่ตองการจะลบ (ภาพถัดมาทางขวา)  จะเห็นวาเกดิแถบสีเขมๆ เพราะสีจาก
ตนแบบไมเขากับพื้นที่ตรงรอยยน แตไมตองกังวล PhotoShop จะคํานวนหาคาสีและแสงเงาที่
เหมาะสมที่สุดแลวจดัการ Blend มันเขากับ Area เดิม ซ่ึงผลลัพธที่ได (ภาพขวามือ) รอยยนบริเวณ
หนาผากไดหายไปแลว บริเวณรอบๆ ก็ดูกลมกลืนแนบเนียน 

การบริหารไฟลจาก PhotoShop 

          File Browser นับเปนคุณสมบตัิใหมที่เดนมากอีกชนิดหนึ่ง ซ่ึงเปดโอกาสใหผูใชสามารถ
บริหารไฟลจากโปรแกรม PhotoShop ไดโดยตรง ดวย File Browser นี้จะชวยใหคนหาภาพที่ตองการ
ไดสะดวกยิ่งขึน้ สามารถพรีวิวภาพในแบบ Thumbnail ได (คลายกับโปรแกรม ACDsee) พรอมทั้งมี
การแสดง Metadata (ขอมูลสําคัญ เชน Keyword, File Size, Image Size, Bit depth, EXIF เปนตน) 
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และยังสามารถจัดการเกีย่วกบัไฟลและโฟลเดอรตางๆ ภายในนีไ้ดเลย เชน Move, Delete, Rename 
หรือ Create Folder เปนตน  

          ในสวนของการบริหารไฟลนั้นสามารถเรียงไฟลไดหลายแบบ อาทิ เรียงตามชื่อ  เรียงตาม
ขนาดไฟล, เรียงตามวันที่สรางไฟล หรือเรียงตามความละเอียดของภาพ (Resolution) นอกจากนี ้
PhotoShop 7.0 ยังเพิ่มคณุสมบัติพิเศษใหกับไฟลไดอีกอยาง นั่นก็คือ Ranking ประโยชนของมนัคือ
จะชวยใหสามารถเรียงไฟลในรูปแบบที่คณุตองการได เชน การจัด Ranking ตามสถานะของงาน เปน
ตนวากาํลังรอคําส่ังจากลูกคา (waiting customer), งานผานแลว (approved) หรือตองแกไขใหม 
(rejected) เปนตน อีกอยางหนึ่งที่เปนประโยชน คือ สามารถสั่งหมุนรูปภาพใน File Browser ไดทันที 
จะหมนุรูปเดยีวหรือหมนุพรอมกันหลายรูปก็ได ซ่ึงจะมีประโยชนมากกับคนทีถ่ายรูปดวยกลอง
ดิจิตอลตามแนวตั้ง ซ่ึงจะชวยใหประหยดัเวลาไดมากทีเดียว (การหมุนภาพในทีน่ี้เปนเพยีงการหมุน 
Thumbnail เทานั้น เมื่อนําไฟลดังกลาวไปเปดใน PhotoShop ถึงจะหมนุตัวไฟลจริงอีกครั้งหนึ่ง)  

>>...File Browser ชวยใหเลือกภาพที่ตองการไดงายขึน้ แต
จากการทดสอบพบวาทํางานชามากหากไฟลภาพมีขนาดใหญ 
หรือปริมาณไฟลสูงมาก ...>>  

 

 

 

 

 
 

สรางสรรคบรชัดวยตัวคุณเอง 

          ในเวอรชันใหมนี้ PhotoShop ไดปรับปรุงเอนจิ้นของ Paint Brush ในหลายจุด ทําใหเราสามารถ
สรางสรรครูปแบบของบรัช (Brush) ในแบบที่ไมเคยทําไดใน PhotoShop เวอรชันกอน เชน คณุ
สามารถขยาย Brush Size ไดใหญถึง 2500 พิกเซล (เดมิจํากัดอยูที่ 999 พิกเซล) ทาํใหการรีทัชภาพ
ความละเอียดสูงๆ  ทําไดสะดวกขึน้ โดยเฉพาะงานประเภทสิ่งพิมพ ยอกจากนัน้ยังมกีารปรับแตงบรัช
ที่ละเอียดเหมอืนจริงมากขึ้น เชน การสรางเอฟเฟกตแบบสีฝุนหรือสีชอลค (Pastel or Charcoal)  
เปนตน   การสรางเอฟเฟกตสีน้ํา เลียนแบบฝแปรง Wet หรือ Dry Brush แมกระทัง่การสรางสรรค
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เทคนิคพิเศษ เชน บรัชลายหญาหรือลายใบไม (Grass Brush)  
 
 

 
 
 
<<... ออปชันใน Brush Palette นั้นเปดโอกาสให
สามารถผสม Brush Effect หลายชนิดในเวลาเดียวกนั 
ดังนั้น สามารถสรางบรัชไดหลายรอยแบบที่ไมซํ้ากัน
เลย และสามารถบันทึกเพื่อนํากลับมาใชภายหลัง
ได ...<<  

 

นอกเหนือไปจากนี้ PhotoShop ยังเปดโอกาสให
ปรับแตงรายละเอียดทุกสวนไดอยางแมนยาํ และ

สะดวกงายดาย เชน Shape, Tilt, Spacing, Scatter, jitter, diameter, texture, shading และอีกมากมาย 
สามารถบันทึกบรัชที่ปรับแตงแลว เอาไวใชเปน Custom Brush Shape สําหรับใชในครั้งตอไปได 
สามารถผสมเอฟเฟกตระหวางบรัชสองประเภทได จึงสรางบรัชชนิดใหมๆ ไดอีกนับรอยแบบ และที่
สําคัญที่สุดคือ PhotoShop 7.0 สนับสนุน Digitizer (ปากกาสําหรับวาดภาพ) ของ Wacom รุนที่เปน
แบบ Pressure Sensitive  (น้ําหนักทีก่ดปากกามีผลตอเอฟเฟกตที่เกิดขึน้) อีกดวย  
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ลักษณะหนาตางโปรแกรม 

          เมื่อเรียกใชงานโปรแกรม Adobe PhotoShop (ตัวอยางที่แนะนําคือ Adobe PhotoShop 7.0) จะ
ปรากฏหนาตางการทํางาน ดงันี้ 

 

1. Title Bar แสดงชื่อโปรแกรม และ/หรือ ช่ือไฟล ตลอดจนคาเกี่ยวกับโหมดภาพ  
2. Control Button ปุมควบคุมหนาตาง ประกอบดวยปุม Minimize, Maximize/Restore, Close 

Button  
3. Menu Bar แถบคําส่ังควบคุมการทํางาน  
4. Toolbox แถบเครื่องมือ  
5. Workarea Window หนาตางสรางงาน  
6. Screen Area หนาตางโปรแกรม  
7. Palettes ชุดคําส่ังเฉพาะงาน  
8. Status Bar แสดงสถานะการทํางาน  
9. Option Bar แสดงชุดคําส่ังยอยของเครื่องมือที่เลือกใชงาน  
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เครื่องมือจากแถบ Toolbars 

           เครื่องมือตางๆ ประกอบดวย  

 

เครื่องมือบางรายการ จะเปนชุดเครื่องมือ สังเกตไดจากรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ ที่ปรากฏอยูมุมลาง
ขวาของเครื่องมือนั้นๆ การเลือกเครื่องมือจากชุด ใชวิธีกดเมาสคางไว โปรแกรมจะแสดงเครื่องมือใน

กลุม ดังนี ้ จากนั้นปลอยเมาส ณ ตําแหนงเครื่องมือที่ตองการเครื่องมือ
บางเครื่องมือ มีรายละเอียดปลีกยอยในการใชงาน ซ่ึงควบคุมจาก Options Bar ดังนั้นเมื่อเลิกเครื่องมือ
ใดๆ ควรกําหนดรายละเอียดการใชงานเครื่องมือนั้นๆ กอนเสมอ 

  ตัวอยาง Lasso Options Bar 

สรางไฟลสําหรับเว็บไดงายขึ้น 
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           PhotoShop 7.0 มาพรอมกับ Image Ready 7.0 (ซ่ึง Image Ready ไดปรับเลขรุนจาก 3.0 มาเปน 
7.0 เลย) พรอมกับความสามารถสําหรับนักออกแบบเว็บกราฟกใหทํางานอยางสะดวกรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณสมบัติใหมที่เพิ่มขึ้นมานั้นไดแก Remap Transparencies: ในจอภาพ save for 
web คุณสามารถเปลี่ยนสีที่ตองการใหเปน Transparency ได ซ่ึงจะชวยคุณลดขั้นตอนในการเตรียม
ภาพกอนทํา Html ลงไปไดมาก คุณสามารถเลือกสั่ง Remap ไดคร้ังละหลายสี และสามารถเปลี่ยน
กลับมาเปนสีเดิมไดอยางงายดาย  Dither Transparencies: นอกเหนือจากการ Dither (การเกลี่ยเมด็สี
ใน GIF) กับสีธรรมดาแลว ใน PhotoShop 7.0 ยังชวยใหคุณทํา Dither Transparencies ได ดังนัน้คณุ
จึงสามารถสรางเอฟเฟกตโปรงแสง หรือเกล่ียสีใหเขากบัแบ็กกราวนดในเว็บอยางงายดาย โดยไมตอง
ใชสีทึบ (Matte Color) เขาชวยเลย <รูปประกอบจากไฟล savefor_web.tif / dither_trans.tif> วงกลม
รูปซายบนมีเอฟเฟกต transparency ที่บริเวณขอบ เมื่อส่ัง Save for web ในแบบ no transparency จะ
ไดภาพบนขวา หรือหากสั่งบันทึกภาพแบบมี transparency จะไดภาพลางซาย โดยบริเวณที่เคยเปน
เอฟเฟกต transparency จะกลายเปนสีขาวทึบแทน และภาพลางขวาคอืการบันทึกภาพแบบใช dither 
transparency เม็ดสีแดงจะกระจายผสมกับ transparency pixel เพื่อสรางเอฟเฟกตใหใกลเคียงตนฉบับ
มากที่สุด สงเอาตพุตเปนไฟลภาพเวก็เตอรและเท็กซที่คมชัดได: ดวยคุณสมบัตินี้ เมื่อใชคําส่ัง Save 
for web แลว PhotoShop จะใหความสําคญักับขอบของภาพเว็กเตอรและตัวอักษรมากกวาบริเวณอ่ืนๆ 
ซ่ึงจะทาํใหเราไดภาพลายเสนและตวัอักษรสําหรับเว็บทีค่มชัดยิ่งขึ้น ขณะที่ขนาดไฟลเล็กกวาเดิม ซ่ึง
จะใชไดดกีับการบันทึกภาพในฟอรแมต JPEG ซ่ึงบริเวณขอบของตวัอักษรมกัจะเปนรอยแตกเสมอ 
และที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งคือ PhotoShop 7.0 สามารถพรีวิวและสั่งบันทึกภาพสําหรับอุปกรณพกพา
อยางโทรศัพทมือถือ หรือ PDA (ทั้ง Palm และ Pocket PC) ไดในฟอรแมต WBMP  
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การเปดหนางานใหม (New File) 

          การเปดหนางานใหม กระทําไดโดยการเลือกเมนูคาํส่ัง File, New… และปรากฏกรอบทํางาน 
ดังนี ้

 

• Name จะเปนชื่อไฟล  
• Image Size ประกอบดวยคาสําคัญคือ  

o Width ความกวางของชิ้นงาน ควรใชหนวยเปน Pixel  
o Height ความสูงของชิ้นงาน ควรใชหนวยเปน Pixel  
o Resolution ความละเอียดของชิ้นงาน  

แนะนํา ใหใช  72  pixel/inch  
o Mode ตองเลือกเปน RGB Color  

• Contents เปนการระบุลักษณะของพืน้ภาพ (Background) แนะนําใหใช  White  

            การกําหนดคาเกี่ยวกบั Width และ Height ของภาพ จะตองสัมพนัธกับ Screen Area ของ
จอภาพ และลักษณะ Layout ของหนาเว็บที่กําหนดไวดวยเสมอ โดยปกติจอภาพ 14 นิ้ว มี Screen 
Area ได 3 ลักษณะ คือ 
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• 640 x 480 pixel 

 

• 800 x 600 pixel 

 
• 1024 x 768 pixel 

 

          ดังนั้นกอนจะสรางภาพกราฟก ควรวางแผนกอนวา เว็บที่จะนําเสนอ ตองการใหแสดงผลไดดี
ที่สุดบนจอภาพที่มี Screen Area เทาใด  เชน หากตองการใหเว็บที่พฒันา แสดงผลบนจอภาพขนาด 
800 x 600  pixel  ภาพกราฟกที่สรางไมควรมีความยาวถึง  800 pixel เพราะโปรแกรมเบราเซอร  จะมี
คากําหนดเกีย่วกับ Margin เสมอ ตลอดจนจะตองมี Scroll Bar ดังนั้น  คาความยาวทีเ่หมาะสมสําหรับ
จอภาพขนาด 800 x 600 pixel คือไมเกิน 780 pixel เปนตน สําหรับความสูงไมมีขอกําหนดตายตวั 
ขึ้นอยูกับปริมาณขอมูลในหนาเว็บนั้นๆ 
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คําสั่ง Save for Web 

คําส่ัง Save for Web เปนคําส่ังในการจดัเกบ็ไฟลภาพ เชนเดียวกับคําส่ังที่กลาวมาขางตน และเปน
คําส่ังใหมที่มาพรอมกับ PhotoShop 5.5 ซ่ึงมีจุดเดนคือ ผูใชสามารถตรวจสอบขนาดไฟลภาพ (File 
Size) และความคมชัดของภาพไดโดยตรงกอนยนืยันการจัดเก็บ โดยมวีิธีการใชงานดังนี ้

• เปดโปรแกรม PhotoShop  
• สรางภาพดวยวิธีการของ PhotoShop หรือเปดไฟลภาพทีต่องการ  
• ปรับแตงภาพ ดวยคําส่ังของ PhotoShop เมื่อปรับแตงภาพไดตามที่ตองการแลว ก็จะทําการ

จัดเก็บภาพโดยเลือกคําส่ัง File, Save for Web…  
• ปรากฏกรอบทํางานดังนี ้

 
• เลือก Tab ทํางานของหนาตางนี้เปน 4-Up เพื่อแสดงภาพแบบ 4 ชองภาพ  

 
• ชองแรกดานซายมือจะแสดงภาพตนฉบับ พรอมขนาดไฟล สวนกรอบที่เหลือจะแสดงภาพที่

ผานการวิเคราะหดวยโปรแกรม ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดย คลิกเลอืกภาพในกรอบที่
ตองการทํางาน (กรอบที่ 2, 3, 4)  

• จากนั้นกําหนดคาที่ตองการจากรายการ Setting ตามคาที่ตองการ 
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• เมื่อไดคาที่ตองการก็คลิกปุม OK เพื่อยืนยนัการจัดเก็บภาพ  

 

โหมดภาพที่เหมาะสมสําหรับงานเว็บกราฟก 

          นอกจากโหมดภาพ CMYK ซ่ึงเปนโหมดภาพที่ไมเหมาะสมกับการสรางภาพสําหรับเว็บ ยังมี
ภาพโหมด RGB บางลักษณะเชนกัน ที่ไมเหมาะสมกับการสรางภาพสําหรับเว็บ ไดแกภาพที่มี 
Channel แบบ 16 bit 

ทดลองเปดไฟลภาพชื่อ Temple (16bit).tif จากโฟลเดอรดังนี ้

 

 
ตัวอยางภาพ RGB ท่ีมี Channel แบบ 16 bit  
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          ดังนั้น หากพบปญหาโหมดภาพดังกลาว ควรทําการปรับเปลี่ยนกอน โดยเลือกคําส่ัง Image, 
Mode, 8 bit/channel ดังภาพ  

 

 

การเลือกบางสวนของภาพมาใชงาน (Crop Image) 1 

          รูปที่นํามาใชในเว็บ มกัจะเปนภาพถายที่ผานการสแกนดวยเครื่องสแกนเนอร เมื่อนํามาใช ผูใช
อาจจะตองการเพียงบางสวนของภาพ จึงตองทําการเลือกสวนของภาพ และตัดมาใชงาน เราเรียก
ขั้นตอนการเลอืกภาพ และตดัภาพเฉพาะสวนที่เลือกแลวนี้วา Crop ซ่ึง PhotoShop มีคําส่ังดังนี้  

1. เปดไฟลภาพทีต่องการ  

2. เลือกเครื่องมือ Marquee  
หากไมปรากฏเครื่องมือนี้ แสดงวามีการเปลี่ยนชนิดเครือ่งมือ ทานสามารถเปลี่ยน
กลับโดยการนาํเมาสมาคลิกคางไวที่ปุมเครื่องมืออันแรก ในแถบเครื่องมือ จะ
ปรากฏชุดเครื่องมือ ดังนี ้
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จากนั้นเลื่อนเมาสเพื่อเลือกเครื่องมือ Marquee  

3. นําเมาสซ่ึงมีรูปรางเปนกากบาทเล็กๆ มาชี้ ณ มุมบนซายของตําแหนงภาพที่ตองการ 
กดปุมเมาสคางไว ลากเมาส จะปรากฏเสนประ ใหลากเมาสใหไดขนาดของเสนประ
ที่คลุมภาพที่ตองการ 

 
4. หากตองการยกเลิกการเลือกพื้นที่ภาพ ใหเลือกคําส่ัง Select, None  
5. เมื่อไดขนาดของภาพที่ตองการ ก็จะทําการตัดภาพ ดวยคําส่ัง Image, Crop จากภาพ

ตัวอยาง จะไดผลลัพธ ดังนี้ 
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          คําส่ัง Image, Crop จึงมีหนาที่ตัดสวนของภาพทีส่นใจ เพื่อนําไปใชงาน  

การเลือกบางสวนของภาพมาใชงาน (Crop Image) 2 

          นอกจากการเลือกบางสวนของภาพ ดวยเครื่องมือ Marquee ที่ไดกลาวไปแลว ยังสามารถใช
เครื่องมือ Crop อันเปนเครื่องมือเฉพาะ มาดําเนินการไดเชนกัน ดังนี ้

1. เปดไฟลภาพทีต่องการ  
2. เลือกเครื่องมือ Crop Tool  

หากไมปรากฏเครื่องมือนี้ แสดงวามีการเปลี่ยนชนิดเครือ่งมือ ทานสามารถเปลี่ยนกลับโดย
การนําเมาสมาคลิกคางไวที่ปุมเครื่องมืออันแรก ในแถบเครื่องมือ จะปรากฏชุดเครื่องมือ 
ดังนี ้
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จากนั้นเลื่อนเมาสเพื่อเลือกเครื่องมือ Crop  
3. นําเมาสซ่ึงมีรูปราง มาชี้ ณ มุมบนซายของตําแหนงภาพที่ตองการ กดปุมเมาสคางไว ลาก

เมาส จะปรากฏเสนประ ใหลากเมาสใหไดขนาดของเสนประที่คลุมภาพที่ตองการ 

 
4. หากตองการยกเลิกการเลือกพื้นที่ภาพ ใหกดปุม <ESC>  
5. สามารถปรับขนาดของพื้นที่เลือกภาพ โดยการนําเมาสไปชี้ที่จุดสี่เหล่ียมของกรอบพื้นที่ แลว 

Drag & Drop ใหไดขนาดทีต่องการ  

 
6. สามารถกําหนดรูปแบบ และตําแหนงของพื้นที่เลือก Crop โดยการหมนุพื้นที ่ซ่ึงกระทําได

ดังนี ้ 
1. นําเมาสไปคลิกที่ริมนอก ของจุดสี่เหล่ียมทีมุ่ม  
2. Cursor จะเปลีย่นรูปรางเปนลูกศรโคงๆ  

 
3. Drag & Drop เพื่อหมุนพืน้ทีใ่หไดตามที่ตองการ  

7. เมื่อไดขนาดของภาพที่ตองการ ก็จะทําการตัดภาพ ดวยการกดปุม  

คําสั่งปรับแตงภาพ 

          ภาพที่ผานการสแกน หรือภาพจากแหลงอ่ืนๆ กอนนํามาใชงาน มักจะตองปรบัแตงสีกอนเสมอ 
ดวยคําส่ัง  Image, Adjust 

• Levels เปนการปรับความสวาง-มืดของภาพ โดยการเติมสีขาว-ดําลงไป ซ่ึงเราจะใชกราฟ 
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Histogram ในการปรับระดับสี  
o กด Alt คางไว จะเปลี่ยนปุม Cancel เปน Reset ทําใหกลับไปที่คาเริ่มตน 

 
• Auto Levels เปนการปรับความสวาง-มืดของภาพ โดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะคํานึงถึงระดบัความ

สวางและมืดของสีในแตละ Channel  
• Auto Contrast เปนการปรับความสวาง-มืดของภาพ โดยอัตโนมัต ิซ่ึงจะคํานึงถึงพื้นที่ที่

สวางและมืดของภาพ แลวปรับใหเหน็ความชัดเจนมากยิง่ขึ้น  
• Curves เปนการปรับความสวาง-มืดของภาพ คลายกับ Levels โดยการใชเสน Curves เปน

ตัวกําหนด ซ่ึงจะเปนการเปรยีบเทียบระหวางสีเดิมกับสีใหม 

 
• Color Balance เปนการปรับแตงความสมดลุของสีภาพ โดยใชโหมดสีเปนตัวกาํหนด เชน 

CMYK, RGB..  
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• Brightness/Contrast เปนการปรับคาความสวาง-มืด และความแตกตางของสีโดยรวม  
• Hue/Saturation เปนการปรบัแตงโทนสีโดยคํานึงถึงพื้นฐานการมองเห็นของมนุษยคือ  

o Hue = คาความสะทอนแสง  
o Saturation = ความเขมขนของสี  
o Brightness = ความสวาง-มืด  

• Desaturate เปนการเอาคาสีออกจากภาพใหเหลือแตสีขาว-ดํา โดยที่โหมดภาพจะยังคงเดิม  
• Replace Color เปนการแทนที่สีในภาพดวยสีใหม  

 
• Channel Mixer เปนการปรับแตงโทนสีแตละสีโดยใชโหมดสีเปนตวักําหนด เชน 

CMYK,RGB  
• Invert เปนการปรับสีในภาพใหเปนสีตรงขาม  
• Equalize เปนการกระจายคาความสวาง-มืดของภาพ ใหมีคาเทากัน มกัใชกับภาพทีส่แกนมา  
• Threshold เปนการเปลี่ยนภาพสี ใหเปนภาพที่มีแตสีขาว-ดํา โดยใชคา Threshold เปน

ตัวกําหนด  

การพิมพขอความ 

          ขอความกราฟก เปนภาพประเภทหนึ่งที่นิยมนํามาใชประกอบเอกสารเว็บ โดยมีวิธีการสราง
ดังนี ้
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• เปดไฟลภาพ หรือสรางชิ้นงานใหม  
• คลิกเลือกเครื่องมือ Text Tool  
• เลือกรูปแบบอักษรจาก Text Options Bar  

o รูปแบบการสรางอักษร ตัวทีเสนทึบสรางอักษรที่มีสีตามคาที่ กําหนด และ
ปรากฏเปนเลเยอรขอความ ขณะที่ตวัทีเสนประ จะสรางอักษรในเลเยอรปจจุบัน 
และปรากฏเฉพาะเสนโครงราง  

o เลือกทิศทางการพิมพ 

 
o เลือกแบบอักษร 

 
o เลือกลักษณะอักษร 

 
o เลือกขนาดอักษร 

 
o เลือกรูปแบบของเสนขอบรอบอักษร 

 
o เลือกตําแหนงการวางขอความ 

 
o เลือกสีขอความ 

 

 
o เลือกลักษณะพิเศษ 
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• นําเมาสไปคลิก ณ ตําแหนงที่ตองการพิมพขอความ  

• พิมพขอความที่ตองการ สามารถใชปุม เพื่อข้ึนบรรทัดใหม หรือ <Backspace> เพื่อลบ
แกไข  

• ขณะที่พิมพ สามารถ Select ตัวอักษร และปรับแตงเฉพาะตัวอักษรได  
• ขณะที่พิมพ สามารถยายตําแหนงขอความ โดยนําเมาสไปชี้ริมดานขวาของขอความ จะมี

ลักษณะดังนี ้

จากนั้นกดปุมเมาสคางไว ลากไปยังตําแหนงที่ตองการ หรือกดปุม 
คางไว แลวลากไปยังตําแหนงที่ตองการ  

• เมื่อตองการยตุิการพิมพ ใหคลิกเมาสที่ปุมเครื่องมืออ่ืน หรือคลิกที่ปุม  

 

หมายเหต ุ

สําหรับเครื่องมือ Type Mask จะปรากฏเปนเสนโครงราง ซ่ึงตองใชคําส่ัง ตอไปนี้จัดการ  

• เลือกสี Foreground ซ่ึงจะใชเปนสีของเสนขอบ แลวเลือกคําส่ัง Edit, Stroke เพื่อเติมเสนขอบ
ขอความ  

• เลือกสี Background ซ่ึงจะใชเปนสีพื้นของขอความ แลวง เลือกคําส่ัง Edit, Fill, Background 
Color เพื่อเติมสีพื้นของขอความ  
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การแกไขขอความ 

          ขอความที่พิมพไปแลว สามารถแกไขไดโดย 

• คลิกเลือกเครื่องมือ Text Tool  
• นําเมาสไปคลิก ณ ตําแหนงขอความที่ตองการแกไข โดยจะตองเลือก Layer ใหถูกตองกอน

เสมอ 

 
• แกไขขอความเสร็จแลวก็คลิกปุม  

• หรือแกไขโดย Double Click ในรายการ Layer Thumbnail ของเลเยอรขอความที่ตองการบน 
Layer Palette  
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ภาพ Background 

          นอกจากภาพกราฟกตกแตงเวบแลว ส่ิงที่ขาดไมได คือการพื้นลวดลายสวยๆ เทหๆ สักชิ้นสอง
ช้ินนะครับ อันนี้ยิ่งสะดวกครับ ลองดูเลยนะครับ เลือกคําส่ัง File, New กําหนดขนาดพื้นที่สัก 2 นิว้ x 
2 นิ้ว ความละเอียด 72 dpi โหมด RGB นะครับ ใสลวดลายดวยคําสั่ง Filter, Texture, Texturizer 
ปรากฏกรอบคําส่ังดังรูป ลองคลิกเลือกคาตางๆ ในกรอบคําส่ังนี้ดูสิครับ จะเหน็ลวดลายตางๆ กัน
ออกไป ไดลวดลายที่ตองการ ก็ ok ไดเลยครับ นอกจากนี้คุณอาจจะเทสีลงใหเปนพื้นกอนใชคําสั่งก็
ได ผลก็จะแตกตางออกไป แตสวยอกีแบบ 

 

 
 

Background แบบทองฟา 

• เลือกคําส่ัง File, New กําหนดขนาดพืน้ที่ (เชน 2 นิ้ว x 2 นิ้ว) ความละเอียด 72 dpi โหมด 
RGB นะครับ  

• เลือกสีที่ตองการ (เชน น้ําเงนิ กับขาว)  
• จากนั้นเลือกคาํส่ัง Filter, Render, Clouds  
• จะปรากฏผลดงันี้ 
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• สามารถใชคําส่ังซํ้าได เผ่ือไดผลลัพธที่ตองการ  
• สามารถเปลี่ยนสี เปนสีอ่ืนได  

Background แบบผิวขรขุระ 

• สรางไฟลภาพขนาด 100 x 100 Pixels 

 
• เลือกคําส่ัง Filter, Noise, Add Noise โดยกาํหนดคาตามตวัอยาง (ปรับไดตามตองการ) เพื่อ

สรางลายขรุขระ 
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• ปรับผิวใหนนูเล็กนอยดวย Filter, Stylise, Emboss แลวปรับคาตามตัวอยาง (ปรับไดตาม

ตองการ) 

 
• เปดเลเยอรใหมดวยปุม  
• เลือกสีที่ตองการ แลวเติมสีในเลเยอรใหมดวยคําส่ัง Edit, Fill  
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• ปรับคา Opacity จากบัตรเลเยอร ดูผลที่ปรากฏ 

 
• สามารถเปลี่ยนสีใหมไดโดยการคลิกที่เลเยอรที่ลงสีเดิม แลวเลือกสีใหม จากนั้นจึงเตมิสีใหม

ดวยคําส่ัง Edit, Fill 

 

 
Background แบบผิวลายไม 

• สรางไฟลภาพขนาด 100 x 100 Pixels 
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• เลือกคําส่ัง Filter, Noise, Add Noise โดยกาํหนดคาตามตวัอยาง (ปรับไดตามตองการ) เพื่อ

สรางลายขรุขระ 

 

 

• ปรับผิวใหนนูเล็กนอยดวย Filter, Stylise, Emboss แลวปรับคาตามตัวอยาง (ปรับไดตาม
ตองการ) 
 

• ทําผิวขรุขระใหมีลักษณะเปนลายไม ดวยคําส่ัง Filter, Blur, Motion Blur แลวตั้งคาดงั
ตัวอยาง 
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• สามารถเปลี่ยนสีใหมไดโดย เลือกเมนูคําสั่ง Image, Adjust, Color Balance 

 
• จะไดผลลัพธลักษณะดังนี ้
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ภาพขอบฟุง (ภาพในฝน)  

          คําวา "ภาพชวนฝน" หรือ "ภาพในฝน"  เนื่องจากใหความรูสึกทีนุ่มนวล จึงขอแนะนําให
ทดลองใช     ลองดูภาพตวัอยางแลวกันนะครับ วาชวนฝน หรือในฝนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับภาพ
ตนฉบับ  

           
ภาพตนฉบับ  

           
ภาพที่ปรับแตงแลวในลักษณะภาพชวนฝน หรือภาพในฝน  

          "ภาพชวนฝน" หรือ "ภาพในฝน" จงึเปนภาพทีน่ํามาปรับแตง โดยการใสลักษณะ ขอบภาพ
แบบ Soft ทําใหขอบภาพมีลักษณะฟุงนั่นเอง เพื่อลดความกระดาง ของขอบภาพ ทําใหภาพดูนุมนวล
ขึ้นนั่นเอง มวีธีิการทํา ดังนี ้ 
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1. เปดไฟลภาพทีต่องการ  
2. ปรับขนาด และปรับแตงสีภาพ  

3. เลือกเครื่องมือ Marquee ตามตองการ เชน เครื่องมือเลือกภาพแบบสี่เหล่ียม 

หรือเครื่องมือเลือกภาพแบบวงกลม/วงร ี  
4. ทําเสนประ คลุมภาพที่ตองการ โดยนําเมาสมาชี้ ณ มุมบนซายของตําแหนงภาพ 

แลวลากเมาส ใหไดระยะเสนประที่ตองการ 
 

 
 

5. เลือกคําส่ัง Select, Feather ปรากฎกรอบทํางาน Feather ดังนี้ 

 

 
ปอนตัวเลขคาความฟุงของภาพ คายิ่งมาก ความฟุงของภาพยิ่งสูง จากนัน้กดปุม OK  
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6. ตอไปจะเปนขัน้ตอนสําคัญ คือ การตัดภาพใหเลือกเฉพาะภาพทีเ่ลือกไว โดยจะตัด
ขอบนอกออกทั้งหมด ดวยเลือกคําส่ัง Select, Inverse แลวกดปุม <Del> โปรแกรม
จะตัดพื้นที่รอบนอก Selection ออก และแสดงขอบแบบฟุง ดังภาพ 
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การสรางเงาจากรูปวัตถุ 

            ตัวอยางสรางเงาของเปดจากไฟล ducky.tif 

 

1. เปดไฟล ducky.tif  
2. สรางเลเยอรสําเนาของไฟลภาพ โดย 

 
3. เปลี่ยนชื่อเลเยอร Background copy เปน DuckEffect โดย  

o นําเมาสช้ีที่ช่ือเลเยอร Background copy  
o คลิกปุมขวาของเมาส แลวเลือกเมนูคําส่ัง Layer Properties 
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o ตั้งชื่อเลเยอรใหมเปน DuckEffect  
4. สรางเลเยอรวาง โดยคลิกที่ไอคอน Create a new layer  
5. ยายเลเยอรวางมาอยูใตเลเยอร DuckEffect โดยคลิกที่ชื่อเลเยอร Layer1 แลวลากยายมาไว

ใตเลเยอร DuckEffect 

 
6. เติมสีพื้นใหกบัเลเยอร Layer1 โดย 

 
7. ลบพื้นสีขาวของรูปเปด โดย  

o คลิกเลือกเครื่องมือ Magic Wand  
o คลิกเลือกเลเยอร DuckEffect  
o นําเมาสมาคลิกที่พื้นสีขาวของรูปเปดเพื่อสราง Selection  
o กดปุม <Del> เพื่อลบพื้นสีขาวของรูปเปด  

8. ยกเลิก Selection โดยเลือกเมนูคําส่ัง Select, Deselect  
9. ยอภาพใหมีขนาดที่เล็ก โดยเลือกเมนูคําส่ัง Edit, Free Transform  
10. คลิกเลือกเครื่องมือ Move แลวยายรูปเปดที่ยอแลว ไว ณ ตําแหนงทีต่องการ  
11. สรางเงาของเปด โดย  
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o กดปุม <Ctrl> คางไว แลวคลิกที่ช่ือเลเยอร DuckEffect เพื่อสราง Selection ตาม
รูปรางของตัวเปด  

o สรางเลเยอรวาง โดยคลิกที่ไอคอน Create a new layer  
o เลือกเมนูคําส่ัง Edit, Fill… แลวเลือกรายการ Use: เปน Black เพื่อเติมสีดําใหกับ 

Selection  
o ยายเลเยอร DuckEffect ไปอยูเหนือเลเยอรเงา (Layer 2)  
o เปลี่ยนชื่อเลเยอรเงา (Layer 2) เปนชื่อ Shadow 

 
12. ปรับแตงเงาใหมีการทอดตวั โดย  

o ตรวจสอบวาม ีSelection หรือไม ถามีใหยกเลิก Selection กอน ดวยคําสั่ง Select, 
Deselect  

o เลือกเมนูคําส่ัง Edit, Transform, Distort ปรากฏจุด Handle ควบคุมการบิดภาพ ดังนี้ 

 
o นําเมาสช้ีที่ Handle ดานบน แลวปรับภาพใหมีลักษณะเงาตามที่ตองการ ดังรูป 
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o เมื่อไดลักษณะเงาที่ตองการ ใหกดปุม <Enter>  
o อาจจะใชเครื่องมือ Move เพือ่เคลื่อนยายเงา ใหไดลักษณะที่เหมาะสม  

13. ใชคําส่ัง Filter, Blur, Gaussian Blur… พรอมปรับคาที่เหมาะสม 

 

 
การสรางวัตถุมีเงาสะทอน  

          ตัวอยางนําภาพ ducky.tif มารวมกับ waterfall(16bit).tif แลวทําเงาของตัวเปดใหสะทอนในน้าํ 

 

1. เปดไฟลภาพ waterfall(16bit).tif  
2. เนื่องจากภาพนี้มีโหมดสีเปน 16 Bits/Channel ซ่ึงไมสามารถทํางานใดๆ ได จึงตอง

เปลี่ยนเปนโหมด 8 Bits/Channel กอนดวยคําส่ัง Image, Mode, 8 Bits/Channel 
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3. เปดไฟลภาพ ducky.tif  
4. ใชเครื่องมือ Move ลากภาพ ducky.tif มาวางบนภาพ waterfall(16bit) 

 
5. ปดไฟล ducky.tif  
6. ขยายหนาตาง waterfall(16bit) ใหเต็มจอภาพ  
7. ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องมือ Zoom เพื่อขยายภาพใหอยูในโหมด 100%  
8. เลือกเมนูคําส่ัง Edit, Free Transform แลวยอภาพใหไดขนาดที่เหมาะสม  
9. ยายภาพเปดไปไว ณ ตําแหนงที่ตองการดวยเครื่องมือ Move  
10. เลือกพื้นสีขาวของภาพเปด ดวยเครื่องมือ Magic Wand แลวลบทิ้งดวยปุม <Delete>  
11. ปด Selection ดวยคําส่ัง Select, Deselect  
12. สําเนาภาพเปดเปนอีกเลเยอร โดยลากเลอรภาพเปดมาทับไอคอน Create a new layer  
13. กลับภาพใหมลัีกษณะเปนภาพกลับหัว ดวยเมนูคําส่ัง Edit, Transform, Flip Vertical  
14. ใชเครื่องมือ Move ยายภาพกลับหัว นํามาตอภาพตนฉบับ ในลักษณะภาพสะทอน ดังรูป 
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15. ใชคําส่ัง Filter, Blur, Gaussian Blur… (หรือ Motion Blur หรือ Radian Blur) เพื่อปรับใหเงา

สะทอนมีลักษณะกระเพื่อมตามที่ตองการ 

 

วาดจอภาพคอมพิวเตอร (Monitor)

 

1. เปดไฟลใหมขนาด 400 * 400 pixels  
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2. สรางเลเยอรใหม แลวตั้งชื่อเปน OutBorder  
3. วาด Selection ส่ีเหล่ียมจัตุรัส โดยการใชเครื่องมือ Selection พรอมกับกดปุม <Shift>  
4. สรางความมนใหกับมุมของสี่เหล่ียม ดวยคําส่ัง Select, Modify, Smooth (คายิ่งมากมุมยิ่งมน)  
5. เลือกสีที่ตองการ ใหเติมสีลงใน Selection ที่สรางไว ดวยคําส่ัง Edit, Fill…  
6. สรางเลเยอรใหม ตั้งช่ือเปน InnerBorder  
7. วาด Selection อีกชิ้นไวดานในสี่เหล่ียมชิ้นแรก พรอมกําหนดมุมมน จากนั้นเติมสีขาว  
8. ยกเลิก Selection พรอมจัดตาํแหนงของสี่เหล่ียมทั้งสองชิ้นใหเหมาะสม 

 
9. คลิกเลือกเลเยอร InnerBorder แลวคลิกปุม Add a layer style ในบัตรรายการ Layer  
10. เลือก Style ช่ือ Bevel and Emboss…กําหนด Style เปน Inner Bevel และ Direction เปน 

Down 

 
11. สรางปุมปรับจอภาพ โดยสรางเลเยอรใหมช่ือ BT01 วาดวงกลมเล็กๆ เติมสี พรอมกําหนด 

Style เปน Pillow Emboss ใชเครื่องมือ Move นําไปวาง ณ ตําแหนงทีต่องการ  
12. สรางปุมอีก 3 ปุม โดยการคดัลอกจากเลเยอร BT01 แลวเปล่ียนชื่อเปน BT02, BT03, BT04 

ใชเครื่องมือ Move นําไปวาง ณ ตําแหนงที่ตองการ 
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13. สรางปุมปด/เปดจอภาพ โดยสรางเลเยอรใหมช่ือ Power วาดวงกลม เติมสีที่ตองการ แลวตัด

คร่ึงดวยเครื่องมือ Selection ใส Style แบบเดียวกับปุมปรบัจอภาพทีก่ลาวไปแลว ใช
เครื่องมือ Move ยายตําแหนงตามที่ตองการ 

 
14. สรางฐานใหกบัจอภาพ 

 
15. คลิกเลเยอรเลเยอรช้ันบนสุด  
16. นํารูปภาพหนาจอ Desktop ของ Windows มาเติมโดยยอหนาตางกลับไปสู Desktop แลวกด

ปุม PrintScreen บนคียบอรด โปรแกรมจะทําการบันทึกหนาจอ Desktop เก็บไวใน 
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Clipboard  
17. กลับมาสูหนาตาง PhotoShop เลือกคําส่ัง Edit, Paste เพือ่วางภาพหนาจอ Desktop  
18. ใชคําส่ัง Edit, Free Transform แลวยอภาพหนาจอ Desktop ใหมีขนาดพอดีกับจอภาพ

คอมพิวเตอร 

 

การลบสีพื้นของภาพ กรณีที่สีพื้นเปนสีสีเดียว 

1. เปดไฟลภาพทีต่องการ ตัวอยางเปดไฟล Ducky.tif  
2. ยอภาพใหขนาดที่ตองการดวยคําส่ัง Image, Image Size…  
3. คัดลอกเลเยอรภาพเปด โดยลากเลเยอร Background มาทับไอคอน Create a new layer จะ

ไดเลเยอรใหมช่ือ Background Copy ที่มีภาพเปดเหมือนภาพเดิมทกุประการ  
4. ปดเลเยอร Background โดยคลิกในชองดวงตาของเลเยอร Background 

 
5. เนื่องจากพื้นของภาพเปนสีขาว การลบจึงสามารถใชเครื่องมือ Magic Wand โดยคลิก

เลือกเครื่องมือ Magic Wand แลวนําเมาสไปคลิกที่พื้นสีขาว จะปรากฏ Selection จากนั้นกก็ด
ปุม <Delete> เพื่อลบ พื้นสีขาวจะหายไปจากรูปภาพ 
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จัดการกับ Web Behavior ไดงายขึ้น 
          ใน Image Ready เวอรชันใหม เราสามารถจัดการกับ Web Behavior เชน Rollover button, 
Image Map, Animation ฯลฯ ไดภายใน Rollovers Palette อันเดียว ซ่ึงจะชวยใหสะดวกมากยิ่งขึ้นที่
จะจดัการกับ Behavior ในระบบเลเยอร ทีจ่ะแยก Behavior ตางๆ ออกเปนเลเยอรหลายช้ันในไฟล
เดียว และมองเห็นภาพรวมของเว็บไดงายข้ึนกวาเดิม  

 

สรางพื้นท่ีทํางานของคุณ 
        ในกรณีทีเ่ครื่องคอมพิวเตอรมีการใชงานรวมกนัหลายคน PhotoShop 7.0 จะใหสรางและ
บันทึกพื้นที่ทาํงานสวนตวั (workspace) ได (สําหรับเครื่องที่มีการแชรยูสเซอร โพรไฟลของเวิรก
สเปซ สําหรับยูสเซอรแตละคนจะถูกโหลดขึ้นมาอัตโนมัติ) คุณสามารถเลือกเอาเฉพาะ Tools และ 
Palette ที่ตองการสําหรับงานเฉพาะอยาง แลวบันทกึแยกกันไวกไ็ด เชน เวิรกสเปซสาํหรับการรีทัช
ภาพ หรือเวิรกสเปซสําหรับการ Dicut เปนตน  

 

ปรับแตงเครื่องมือตามใจ 
          PhotoShop 7.0 ชวยใหปรับแตง และบันทึกรายละเอียดของเครื่องมือ เพื่อเรียกกลับมาใชได
ภายหลัง เครื่องมือที่ปรับแตงแลวจะถูกบนัทึกแยกไวใน Preset Palette  ซ่ึงสามารถเขาถึงไดอยาง
รวดเร็ว ยกตวัอยาง เชน  อาจจะสรางชุดเครื่องมือสําหรับ Crop ที่ 4 x 6 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว หรือ 8 x12 
นิ้ว สําหรับการ Crop ในขนาดที่แตกตางกนั เปนตน  
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ระบบแกสอีตัโนมัติ 
            Auto Color เปนคุณสมบัติใหมที่เพิ่มเขามา ซ่ึงชวยใหปรับแกสีของภาพไดอยางรวดเร็ว 
เหมาะสําหรับงานแกสีคราวละมากๆ  เชน การแกสีจากภาพที่สแกนมาเปนตน (ตางจาก Auto Level 
ซ่ึงเนนไปที่การปรับแตงสมดุลของสีใหดกูลมกลืน ซ่ึงบอยครั้งก็ทําใหสีเพี้ยนไปจากความเปนจรงิ 
อยางไรก็ตามสามารถเลือกใชงานไดทั้ง Auto Color และ Auto Level เพื่อดูผลลัพธที่พอใจที่สุด) 

สราง Background Pattern จากภาพอะไรก็ได 
           Photoshop 7.0 ไดเสริมปลั๊กอินเขามาใหมอีก 1 ตัวคือ Pattern Maker (เปนรุนที่ปรับปรุงมา
จากเวอรชันกอนหนานี)้ ซ่ึงเปดโอกาสใหเราสราง Pattern จากภาพอะไรก็ได เพยีงเลอืก Area หรือ
ภาพที่เราตองการทําเปน Pattern จากนั้นโปรแกรมจะคํานวนสราง Pattern ที่สามารถเรียงตอกันได
สนิท ซ่ึงคุณสมบัติขอนี้จะเหมาะกับนักออกแบบเว็บทีต่องการสราง Background Pattern ที่แปลก
ตา ไมเปนเพยีงแคสีพื้นที่นาเบื่ออีกตอไป อีกทั้งยังสามารถเลือกใหโปรแกรมสราง Background 
Pattern เพิ่มจากเดิมไดอีกไมจํากัด เพียงคลิก้ Generate Again เพื่อเลือกภาพที่พอใจทีสุ่ดได  

ตรวจคําสะกดอัตโนมัต ิ
           คุณสมบัติขอนี้นาจะเปนประโยชนสําหรับเราเปนอยางมาก (โดยเฉพาะคนทีภ่าษาอังกฤษ
ออนแอ) ในงานที่มีการจัดวางเลยเอาตของขอความมากๆ (เชน งานจัดหนาเว็บเพจ) Photoshop จะ
ตรวจคําสะกดใหกับ Layer Text ทั้งหมดโดยอัตโนมัต ิ 
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สรุป 
           ความสามารถใหมของ PhotoShop 7.0 ที่ไดนํามาเสนอนั้นเปนแคเพียงบางสวนเทานั้น จาก
คุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยูมากมาย ซ่ึงพอสรุปไดวา PhotoShop เวอรชันใหมนีเ้นนไปที่จุดเดนสาม
ประการคือ ประการที่หนึ่ง สรางความเปนสวนตวัใหนกัออกแบบ ไมวาจะเปนการใหเราปรับแตง
เครื่องมือตามใจชอบไดเกือบทุกเครื่องมือ หรือปรับแตงพื้นที่ทํางาน เปนตน ประการที่สอง เพิ่ม
ระบบอัตโนมตัิตางๆ ที่ชวยรองรับงานในปริมาณมาก มรีะบบบริหารไฟล ชวยใหทํางานไดรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประการที่สาม สนับสนุนนักออกแบบเว็บเพจอยางเตม็ตัว ซ่ึงถาหาก
อยูในขายไดรับประโยชนทัง้สามขอนี้ ก็มเีหตุผลเต็มที่ในการเลือกใช PhotoShop เวอรชันใหม (ถา
ใชฮารดแวรทีค่อนขางเกา ก็อยาลืมเผื่องบประมาณไวสําหรับอัพเกรดเครื่องดวย)  

หมายเหตุ : ฟอรแมต EXIF (Exchangable Image File) คือภาพถายจากกลองดิจิตอลที่มีขอมูลพิเศษ
บันทึกเพิ่มเขามา เชน ยี่หอของกลองที่ถาย, วันและเวลาที่ถายภาพ, ความละเอียด (Resolution), ISO 
Speed Rating, F/Stop, คาบีบอัดรูปภาพ (Compression) และคา Exposure (รายละเอียดจะแตกตาง
กันไปตามยี่หอ และรุนของกลอง)  
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