
 

 

คูมือการใช PHOTOSHOP 

สําหรับทําหัวเว็บไซตและตกแตงภาพเบื้องตน 

 

 

 

 

 

โดย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 1 

 

คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบื้องตน โดย Photoshop 

สวนประกอบตางๆ ของหนาจอของโปรแกรม Photoshop 

 

 

 

 

Title Bar แสดงช่ือ Program 

Menu Bar การใชงานคําส่ังตางๆ 

Option Bar จะเปล่ียนตาม Tool ท่ีเลือก 

Tool เคร่ืองมือการใชงาน 

Windows ท่ีถูกซอน 

Windows เคร่ืองมือตางๆ 

วิธีการใช History ยอนกลับการกระทําท่ีผิดพลาด สามารถเล่ือนกลับ

ไดโดยคลิกยอนกลับข้ึนไปทีละการกระทําตามตองการ แตการ

ยอนกลับ History มีขอจํากัดคือ ยอนกลับไดไมมา ดังนั้นการทํางาน

กับโปรแกรม Photoshop ควรระมัดระวังในการทํางาน 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 2 

 

วิธีการทําหัวเว็บไซต 

1. สรางพ้ืนท่ีการทํางาน เพ่ือสรางหัวเว็บไซต โดยไปคําส่ัง File > New  หรือ Ctrl+N 

 

 

2. กําหนดพ้ืนท่ีการทํางานท่ีจะสรางสวนหัวของเว็บไซต โดยกําหนดขนาดตามตัวอยาง แลวกดปุม OK 

 

1. 

กําหนดขนาดตางๆ หนวยเปน pixels 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 3 

 
3. จะไดพ้ืนท่ีการทํางานท่ีเรากําหนดข้ึนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4. ทําการลงสี โดยการไลระดับสีท่ีตองการโดยใน Tool Gradiant  (ถูกซอนอยูใน Tool สัญลักษณ รูปถังสี) 

 

 

แถบสลับชื่อไฟลตางๆ ท่ีทํางานอยู 

พื้นท่ีการทํางาน 
Layer การทํางาน 

4.1 ทําการคลิกเลือก Tool 

Gradient Tool 

 

4.2 ทําการคลิกเลือกสี 

Foregroud color และ 

Background color 

 

4.3 ทําการคลิกสีท่ีตองการ

ท้ัง Foreground และ 

Background 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 4 

 
5. เลือก Option Bar ตามความตองการ 

 

 

6. ทําการคลิกคาง จุดเริ่มตนแลวลากใหเกิดเสน 

 

 

7. ทําการพิมพขอความลงพ้ืนท่ีการทํางาน โดยใช Type Tools 

                     

5.1 เลือกแบบสีการไลระดับท่ีตองการ 

 

5.2 เลือกลักษณะการไลระดบัสี 

 

5.3 เลือก Mode การทํางาน Normal 

 

6.1 จุดเริ่มตน 

 

6.2 จุดส้ินสุด 

 

ผลลพัธ 

 

คลิกท่ี Type Tool 

 

คลิกเมาสใหเกิด Cursor ตรงจุดท่ีตองการ ใหเกิด 

Cursor กระพริบๆ 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 5 

 
8. พิมพขอความท่ีตองการลงพ้ืนท่ีการทํางาน 

 

 

 

9. ทําการใส Effect ใหกับ Layer ตัวอักษรใหดูเดนข้ึนโดยการใสเสนขอบตัวอักษร  

โดยไปท่ีเมนู Layer> Layer Style>Stroke 

 
 

 

ได Layer ของชื่อ

หนวยงาน 

 

9.1 ไปท่ี  

Layer>Layer Style>Stroke 

 

9.2 ขนาดของเสนขอบ 

 
9.3 สีของเสนขอบ 

 

แบบอักษร 

 

หนา/เอียง 

 

ขนาด 

 

จัดวาง 

 

สี 

 

ขอความศิลป 

 

ยืนยัน 

 

ความคมชัด 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 6 

 

 

10. ทําการยายขอความไปยังตําแหนงท่ีตองการโดยใช Move Tool หรือ arrow key (ลูกศรบนแปนลูกศรบนคียบอรด

เล่ือนขอความได) 

 

11. ทําการเปดไฟลตราสัญลักษณท่ีตองการเขามายังโปรแกรม Photoshop โดยไปท่ีคําส่ัง File > open หรือ CTRL+O 

 

9.3 เงาของตัวอักษร (Drop Shadow) 

 

11. เปดไฟลภาพที่ตองการ  

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 7 

 

 

12. ไดไฟลรูปท่ีตองการจากนั้นเลือก เครื่องมือ Selection เพ่ือทําการเลือกบางสวนของรูปภาพไปยังพ้ืนท่ีการทํางาน

ของเรา 

 

11.1 เลือกรูปที่ตองการแลว คลิก Open  

 

12.1 แถบแสดงพ้ืนที่การทํางาน

และไฟลรูปที่เปดขึ้นมา สามารถ

คลิกสลับการทํางานได 

 12.2 เลือกเคร่ืองมือ Marquee Tool 

ที่เหมาะสมกับงาน 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ในท่ีนี่ ตรากรมเปนลักษณะของวงกลมท่ีตายตัวแนนอน ก็ใช Selection Marquee Tool ท่ีเปนวงกลม เม่ือคลิกแลว 

เมาสจะเปล่ียนเปนเครื่องหมาย + จากนั้นคลิกเมาสคางลากคลุมสัญลักษณ 

 

* หากลากเสนประแลวไมครอบคลุมสวนท่ีตองการ สามารถยกเลิกไดโดยการคลิกเมาสนอกเสนประเสนประก็จะหายไป 

แลวทําการลากใหม 

** สามารถ กด Shift คางไวเพ่ือใหวงกลมเสนประ มีความกลมไมเบี้ยว 

การเลือกใช เคร่ืองมือ Selection ตางๆ แตละเคร่ืองมือนั้นตองพิจารณาถึงรูปรางๆของรูปภาพท่ีตองการเปนหลัก  

1.รูปตางท่ีเปนรูปทรงแนนอนเชน รูปลักษณะ วงกลม ส่ี เหล่ียม ใชเคร่ืองมือ

 

2. รูปทรงท่ีไมตายตัวแนนอน เชน รูปคน หรือส่ิงของ ใชเคร่ืองมือ 

 

13. จุดเร่ิมตนลากเสน selection 

 

+ 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 9 

 
14. เม่ือลากเสน selection ไดแลว ทําการคัดลอกรูปภาพเพ่ือนําไปวางยังพ้ืนท่ีการทํางานของเรา โดยการ ไปท่ีเมนู Edit > 

Copy หรือ CTRL+C 

 

15. กลับไปยังพ้ืนท่ีการทํางาน แลว วางรูปภาพท่ีคัดลอก โดยการไปท่ีเมนู Edit>Paste  

 

 

รูปภาพท่ีทําการคัดลอกแลวนํามาวางในพ้ืนท่ีการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

Edit > Copy หรือ CTRL+C 

 

Edit > Paste หรือ CTRL+V 

 

15.1 สลับกลับพ้ืนที่การทํางาน  

โดยคลิกที่ช่ือพ้ืนที่การทํางาน 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 10 

 
16. เม่ือทําการวางรูปภาพท่ีคัดลอกแลว จะเกิดภาพท่ีขนาดใหญหรือเล็กกวาท่ีตองการสามารถ ขยาย หรือลด ขนาด

รูปในพ้ืนท่ีการทํางานได โดยไปท่ี เมนู Edit > Free Transform หรือ CTRL+T 

 

 

 

 

 

เม่ือยอรูปไดตามตองการแลว กดเครื่องหมาย ถูก ดานบน เพ่ือยืนยันการลดขนาดรูปภาพ 

 

 

 

17. ทําการใสเสนขอบหรือเงา ตามตองการวิธีการทําตามขอ 9. 

Edit > Free Transform หรือ CTRL+T 

 

สามารถดึงหมุดยึดเพ่ือขยายหรือ

ยอได ตามตองการและสามารถ

ยายรูปไดตามตองการ 

 

หากดึงหมุดยึดตรงมุมออกจะเปนการขยาย 

 

หากดึงหมุดยึดตรงมุมเขาจะเปนการยอ 

 

คลิก ถูก เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลง 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 11 

 
18. นํารูปภาพมาตกแตงสวนท่ีวางในพ้ืนท่ีการทํางาน โดยการเปดภาพท่ีตองการเขามาในโปรแกรม Photoshop  

วิธีการเปดภาพดูไดท่ีขอ 11. 

 

19.การนํารูปภาพไปท้ังหมด ทานสามารถใช คียลัด คือ CTRL+A หรือ Select > A ก็ได 

 

20. ทําการ Copy รูปท่ีตองการเพ่ือนําไปวางยังพ้ืนท่ีการทํางาน โดยการกด CTRL+C หรือ Edit>Copy 

21. กลับมายังพ้ืนท่ีทํางาน แลววางรูปท่ี Copy  ลงบนพ้ืนท่ีการทํางาน  โดยการกด CTRL+V หรือ Edit>Paste 

 

** ทําการยายตําแหนงรูปภาพไปไวตามท่ีตองการ โดยใช Move Tool 

หากตองการยาย ลบ หรือจะตกแตง Effect ใดๆ กับรูปนั้นจะตองทราบกอนวา วัตถุตางๆ นั้นอยูใน Layer อะไร จะตองทําการเลือก 

Layer นั้นกอน ถึงจะกระทํากับ Layer นั้นได 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 12 

 

                        

22. ทําการลบบางสวนของรูปภาพ ใช Tool ท่ีเปนรูปยางลบ หรือ eraser  tool 

 

ดูท่ีแถบ Option Bar ของ Eraser จะมีหัวขนาดยางลบ ใหเลือกตามความเหมาะสมของรูปภาพ 

 

* หัวยางลบมีหลายแบบใหเลือกใช ใชเลือกใชแบบใดก็ไดท่ี เปนแบบ Soft Round 

รายช่ือ Layer ที่อยูในพ้ืนที่การทํางาน 

 
แสดงหรือไมแสดงบนพ้ืนที่การทํางาน ปดตาคือไม

แสดง เปดตาคือแสดง 

 
สราง Layer ใหมคลิกที่รูปกระดาษ 

 

สราง สําเนา Layer ที่

เหมือนกันให คลิก layer ที่

ตองการ แลวลากสไปหา

สัญลักษณรูปกระดาษ 

 

คลิกที่ Tools Eraser  

 

เลือกแบบ Soft Round และขนาดหัวยางลบตามตองการ 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 13 

 

 

คลิกลบท่ีรูปภาพ ภาพท่ีลบก็จะจางลงไปเรื่อยๆ กลมกลืนกับพ้ืนหลัง 

 

23. ปรับความเขมและจางของภาพใหกลมกลืน โดยคลิกปรับท่ีคา Opacity ของ Layer รูปภาพตกแตง 

 

ผลลัพธท่ีได 

 

 

24. การบันทึกเพ่ือนําไปใชงานบนเว็บ และ บันทึกเพ่ือกลับมาแกไขในภายหลัง 

 การเซฟเพ่ือไปใชงานบนเว็บไซต ไปท่ี เมนู File > Save for web & devices เลือกประเภทไฟลตามตองการตาม

ภาพ แลวกดปุน Save 

คลิกเลือก Layer ที่ตองการปรับความเขมจาง แลวเลือก 

Opacity ตามตองการ ย่ิงตัวเลขนอย ความจางของรูปภาพก็จะ

จางมากขึ้น 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 14 

 

 

 

เลือกประเภทไฟลที่ตองการ แบบ Jpeg , GIF หรือ PNG 

 
คุณภาพของไฟลย่ิงมาก ขนาดไฟลย่ิงเพ่ิมขึ้น 

 

 

เลือกไดรฟที่ตองการบันทึก 

ตั้งช่ือไฟลเปนภาษาอังกฤษ 

เลือก Format เปน Images Only 

จากนั้นคลิก Save 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 15 

 
 การบันทึกเพ่ือนํากลับมาแกไขไดในภายหลัง เม่ือบันทึกแลวจะไดไฟลนามสกุล .psd ซ่ึงเปนนามสกุลไฟลของ 
Photoshop 

                    

 

การสราง Banner กระพริบ 

วิธีการสรางแบนเนอรกระพริบนั้น เพ่ือใหผูใชสังเกตุแบนเนอรของเราไดงายและสะดวกตอการเขาถึงขอมูลสามารถ

ทําไดดังนี้ 

1. สรางพ้ืนท่ีแบนเนอรขนาดท่ีตองการ ตามตัวอยางคือ 170*60 pixel 

 

2. ทําการตกแตงสีพ้ืนหลังตามตองการเหมือนกับการทําหัวเว็บไซต 

 

เลือกไดรฟที่ตองการบันทึก ตั้ง

ช่ือไฟลเปนภาษาอังกฤษ เลือก 

Format เปน Photoshop จากนั้น

คลิก Save 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 16 

 
3. ทําการพิมพขอความท่ีตองการลงไปในพ้ืนท่ีการทํางาน 

 

4. ทําการเติม effect ใหกับตัวอักษร โดยการเติมเสนขอบ (Stroke) เปนสีท่ีตองการ 

 

 

5. เริ่มสราง ภาพเคล่ือนไหว หรือ Animation โดยการเรียกแถบเครื่องมือข้ึนมา โดยไปท่ี Windows>Animation 

 

จะไดแถบการทําภาพเคล่ือนไหวข้ึนมา ทําการเปล่ียนแถบทําภาพเคล่ือนไหวเปนแบบโหมด Frame Animation 

 

จะไดแถบ แบบนี้ 

คลิกเพ่ือเปล่ียนโหมด 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 17 

 

 

สวนประกอบของ Windows Animation 

 

 

6. กําหนดจํานวนเวลาท่ีจะเปล่ียนเฟรมการเลนโดยการคลิกท่ี ตัวเลข sec 

 

7. ทําการกําหนดรอบการเลนของ animation 

 

เฟรมการทํางาน 

 กําหนดเวลา

การเปล่ียน

เฟรม 

 

ควบคุมการเลน 

 

สรางเฟรมใหม 

 

ลบเฟรมที่ตองการ 

 

เลือกเฟรมที่ตองการและจํานวน

วินาทีที่จะเปล่ียนเฟรม 

 

กําหนดรอบการเลน 

 

เลือกเปน Forever เพ่ือใหแสดงวนรอบ

ไปเร่ือยๆ 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 18 

 
8. ทําการสรางเฟรม ถัดไปโดยการคลิกสัญลักษณจะไดเฟรมใหมข้ึนมาอีก 1 เฟรม 

 

9. ทําการเปล่ียนสีเสนขอบท่ีตองการโดยดับเบ้ิลคลิกเลือกเปล่ียนสีท่ี effect Stroke 

 

 

 

จะไดเสนขอบอีกสีหนึ่งในเฟรมท่ี 2 

 

คลิกที่สัญลักษณจะไดเฟรมใหมขึ้นมา

อีก 1 เฟรม 

 

ดับเบ้ิลคลิกที่ Stroke 

 

เปล่ียนสีที่ตองการ แลว

กด OK 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 19 

 
** หากตองการเปล่ียนอีกหนึ่งสี ก็สามารถเพ่ิมเฟรมท่ี 3 แลวเลือกเฟรมท่ี 3 และทําการเปล่ียนสีเสนขอบตามขอ 8 

ซํ้าไปเรื่อยๆ  

10. ทําการคลิกปุม Play เพ่ือเลน Animation จะเลนเปล่ียนสีไปเรื่อยๆ  

 

11. ทําการเซฟนําไปใชบนเว็บไซต โดยการไปท่ี เมนู File>Save for Web & Device ตองเลือกประเภทไฟลเปน GIF เทานั้น

จึงจะเลน Animation ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ปุม Play 

 

เลือกประเภทไฟล GIF 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 20 

 

การสรางกรอบรูปภาพบุคลากรหรือกรอบตางๆ 

1. สรางพ้ืนท่ีการทํางานข้ึนมาขนาดตามตองการหรือเปด Background รูปท่ีตองการ 

 

2. ทําการวาดเสน section แบบส่ีเหล่ียม ในลักษณะตามรูป 

 

3. ทําการเปดรูปบุคลากรข้ึนมาในโปรแกรมไปท่ี File>Open เลือกรูปบุคลากรท่ีตองการและทําการเลือกท้ังหมดของ

รูปภาพบุคลากรโดยเลือกคําส่ัง Select>All 

           Select All          

4. ทําการ copy รูปบุคลากรท่ีตองการโดยไปท่ี Edit>Copy หรือ CTRL+C 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 21 

 
5. กลับมายังพ้ืนท่ีการทํางาน จากนั้นเลือกคําส่ัง Edit>Paste Special>Paste into 

   

จะไดรูปตามภาพ 

 

6. ใช Move Tool ทําการเคล่ือนยายรูปไปไวในตําแหนงท่ีตองการ หรือ ถามีขนาดใหญหรือเล็กเกินไปก็ทําการใชคําส่ัง 

Edit>Free Transform ในการลดขยายขนาดรูป 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 22 

 

 

7. จะไดกรอบรูปภาพดังภาพ จากนั้นทําการเซฟเพ่ือนําไปใชงานโดยการไปท่ีเมนู File>Save for Web & Devices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพ่ือจัดการกับรูปภาพ เชน เล่ือน ยอ ขยาย 

 

คลิกเพ่ือเล่ือนกรอบใสรูปภาพ 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 23 

 

การลดขนาดรูปภาพเพ่ือใชงาน 

1. เปดไฟลภาพท่ีตองข้ึนมาท่ีมีขนาดใหญไมสามารถลงในเว็บไซตได 

2. ไปท่ีเมนู Image > Image Size 

 

 

3. จะไดไฟลใหมท่ีมีขนาดเล็กลงมา 

                      

 

 

 

ถามีเคร่ืองหมายลูกโซหมายถึงการลด

ขนาดใหมีความสัมพันธทั้งสองดาน 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 24 

 

การปรับความมืดและสวางของรูปภาพท่ีจะใชงาน 

1.เปดไฟลรูปท่ีตองการแกไขข้ึนมา 

2. ไปท่ีเมนู Image>Adjustment>Curve 

 

        

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ตรงกลางเสน แลวดึงขึ้นเพ่ือเพ่ิม

แสงตกกระทบ 

 



คูมือการทําหัวเว็บไซตและการตกแตงภาพเบ้ืองตน โดย Photoshop 25 

 

วิธีการปรับเฉดสีของภาพใหเปนสีโทนท่ีตองการ 

1. เปดภาพท่ีตองการข้ึนมา  

 

2.จากนั้นไปท่ีเมนู Images>adjustment>Color Balance 

 

ทําการดึงเฉดสีท่ีตองการ แลวกด OK 

     

ดึงเฉดสีที่ตองการ 

 

ปรับสวนของเงา Midtones และ 

Highlights 

 


