
PhotoScape 

 

PhotoScape เป็นโปรแกรม Freeware สามารถดาวน์โหลดฟรีได้จากเว็บไชต์ photoscape.org 
เป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพที่ใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็วในการตกแต่งรูปภาพ ตั้งแต่การท าขอบรูปสวยๆ
แบบต่างๆ การแก้ไขภาพเป็นกลุ่มครั้งละหลายๆ รูป การจัดรวมรูปหลายๆ รูปให้เป็นรปูเดียว การท า
ภาพเคลื่อนไหว การแบ่งภาพ การ Capture ภาพหน้าจอมาใช้งาน การแปลงไฟล ์RAW เป็น JPEG การ
ปรับแต่งแก้ไขรูปภาพ เช่นการปรับแสง ส ีความคมชัดของรูป และการยอ่-ขยายขนาดของรูป โปรแกรมเดียว
ท าได้หลากหลาย และใช้งานได้ง่ายๆ เวอร์ชัน ณ ปัจจุบันคือ v3.5 

1. ไฟล์ดาวน์โหลดจะเป็นไฟล ์.exe เลือก Save File ไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อน double click ที่ไฟล์

 เพื่อท าการติดตั้ง จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 1 แล้วกดปุ่ม next เพื่อ
ด าเนินการติดตั้งโปรแกรม 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอส าหรับการติดต้ังโปรแกรม 

 



2. หน้าจอแสดงข้อตกลง ดังรูปที่ 2 ให้กดปุ่ม I Agree เพื่อยอมรับข้อตกลง แลละด าเนินการติดต้ัง
ต่อไป 

 

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อตกลง 

3. หน้าจอเลือกรายละเอียดของการติดตั้งโปรแกรม เช่น ก าหนดให้มีการสร้าง shortcut ไว้ที่หน้าจอ 
desktop ดังรูปที่ 3  ให้กดปุ่ม next เพื่อไปขั้นตอนต่อไป 

 

รูปที่ 3 แสดงรายละเอียดของการติดตั้งโปรแกรม 



4. เลือกพื้นที่ในการจัดเก็บโปรแกรม ดังรปูที่ 4 โดยการกด browse เลือกพื้นที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม 
next เพื่อไปขั้นตอนต่อไป 

 

รูปที่ 4 แสดงการเลือกพื้นที่ในการติดตั้งโปรแกรม 

5. การติดต้ัง Google Chrome โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตจาก google หากต้องการให้ติดตั้ง
โปรแกรม google chrome ให้ติ๊กที่หน้า Include Google Chrome หากไม่ต้องการให้ติดตั้ง ให้เอาติ๊กที่
หน้านี้ออก ดังรูปที่ 5 เสร็จแล้วกด Install เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม Photoscape 

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอส าหรับเลือกการติดต้ังโปรแกรม Google Chrome 



6. เมื่อท าการติดต้ังเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 6 กดปุ่ม Finish 

 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอแจ้งผลการติดตั้งโปรแกรม Photoscape 

 เมื่อท าการติดต้ังโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการเปิดโปรแกรมขึ้นมา ดังรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอหลักของโปรแกรม 



ที่หน้าแรกของโปรแกรม จะมี เมนูอยู่ 3 ส่วน คือ เมนูด้านบน เมนูในวงกลม และเมนูดา้นล่าง 

 

รูปที่ 8 แสดงเมนูด้านบน 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 แสดงเมนูในวงกลม            รูปที่ 10 แสดงเมนูด้านล่าง 

เมนูด้านล่าง ที่เกี่ยวขอ้งกับการท างานคือ 3 ตัวแรกเท่านั้น 

ประกอบด้วย 

1.  การช่วยเหลือ จะปรากฏหน้าจอการช่วยเหลือ ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เนื่องจากมี
การสอนการใช้งานด้วยคลิปวีดีโอจาก youtube ซึ่งจะมีเมนูให้เลือกทางด้านซ้าย ให้เราเลือกหัวข้อที่เราสนใจ 

2. ตัวเลือก จะปรากฏหน้าจอส าหรับตั้งค่าโปรแกรม ดังรูปที ่11 

 

รูปที่ 11 แสดงหน้าจอตั้งค่าตัวเลือก 

3. ภาษา เป็นการตั้งค่าภาษาของโปรแกรม เมื่อท าการเลือกแล้วต้อง restart โปรแกรม
ขึ้นมาใหม ่



เมนูในวงกลม และเมนูดา้นบน เป็นเมนทูีม่ีรานการเหมอืนกันเกือบทุกรายการ จึงแนะน าโดยดูจาก เมนูใน
วงกลมเป็นหลัก 

1.  เมนแูสดงภาพ เป็นเมนูส าหรับแสดงรูปภาพที่ต้องการ ดังรูปที่ 12 เราสามารถ
เลือก folder ที่จัดเก็บรูปภาพจากช่องด้านซ้ายบนของหน้าจอ เมื่อเลือก folder ที่ต้องการแล้ว จะแสดง
รูปภาพที่บรรจุใน folder ทางด้านขวาของหน้าจอ เมื่อคลิกที่รูปที่ต้องการดู จะแสดงรูปที่ด้านซ้ายล่างของ
หน้าจอ เรา 

 

รูปที่ 12 แสดงหน้าจอเมนูแสดงภาพ 

 รายละเอียดของหน้าจอแสดงภาพ 

1. เป็นส่วนส าหรับการเลือก folder ที่จัดเก็บภาพที่ต้องการแสดง 
2. แสดงชื่อพาธ ที่ใช้จัดเก็บรูปภาพที่ก าลังแสดงอยู่ 
3. ภาพที่เก็บไว้ใน folder ที่เลือก เมื่อคลิกที่ภาพจะแสดงภาพใหญ่ที่ช่องด้านซ้ายล่าง หรอื 

double click เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหน้าจอ แล้วกดปุ่ม Esc ที่คีย์บอร์ด เพื่อออกจากการ
แสดงภาพแบบเต็มหน้าจอ 

4. ภาพขนาดใหญ่ที่ได้จะการเลือกภาพในข้อ 3 สามารถปรบัขนาดการแสดงภาพได้โดยการ 
เลื่อนเมาท์มาที่เส้นแบ่งช่องด้านซ้ายกับด้านขวา หรือ เส้นแบ่งช่องซ้ายบนและซ้ายล่าง เมาท์



จะเปลี่ยนเป็นรูป  หรือ  ให้ท าการคลิกที่เส้นค้างไว้แล้วลากไปซ้ายขวา หรือ บนล่าง 
เพื่อปรับขนาดของภาพที่ต้องการแสดง 

5. แสดงรายละเอียดของภาพที่เลือก ดังรูปที่ 13 หากเป็นภาพถ่าย จะแสดงรายละเอียดของ
ภาพเกี่ยวกับ กล้อง รุ่น วันที ่ความละเอียด การใช้แฟลช เป็นต้น 

 

รูปที่ 13 แสดงหน้าจอรายละเอียดของภาพ 

6. แสดงภาพแบบสไลด์ จะท าการแสดงภาพทั้งหมดใน folder ที่เลือก แบบสไลด์เต็มหน้าจอ 
โดยสามารถกด space bar เพื่อหยุดการสไลด์ / แสดงภาพสไลด์ต่อ และกด Esc เพื่อปิด
การแสดงภาพแบบสไลด ์

7. การช่วยเหลือ เหมือนการคลกิที่เมนู  ที่หนา้แรก 
8. แสดงขนาดของภาพ กว้าง x ยาว 
9. แสดงขนาดของไฟล์ภาพ 
10. ลบภาพที่เลือก 
11. พิมพ์ภาพที่เลือก จะไปปรากฏที่หน้าจอของเมนูพิมพ์ ซึ่งจะอธิบายต่อไป 
12. หมุนภาพไปทางซ้าย หรือ ทวนเข็มนาฬิกา 
13. หมุนภาพไปทางขวา หรือ ตามเข็มนาฬิกา 
14. เลื่อนเพ่ือเพ่ิมหรือลดขนาดการแสดงภาพด้านขวามือ 

 



2.  เมนูแก้ไขภาพ เป็นเมนูส าหรบัแก้ไขตกแต่งภาพทีละภาพ ดังรูปที่ 14 

 

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอรายละเอียดของภาพ 

 รายละเอียดของหน้าจอแก้ไขภาพ 

1. เป็นส่วนส าหรับการเลือก folder ที่จัดเก็บภาพที่ต้องการ 
2. ภาพที่เก็บไว้ใน folder ที่เลือก เมื่อคลิกที่ภาพจะแสดงภาพใหญ่ที่ช่องด้านขวา หรือ 

double click เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหน้าจอ แล้วกดปุ่ม Esc ที่คีย์บอร์ด เพื่อออกจากการ
แสดงภาพแบบเต็มหน้าจอ 

3. ภาพที่ต้องการแก้ไข ที่ได้จะการเลือกภาพในข้อ 2  
4. MENU เป็นเมนูส าหรับการ สร้างภาพใหม่ บันทึก พิมพ์ แสดงภาพแบบเต็มจอ และการ ตั้ง

ค่าเป็นวอลล์เปเปอร ์
5. แสดงรายละเอียดของภาพที่เลือก ดังรูปที่ 13 ในหัวข้อ เมนูแสดงภาพ 
6. แสดงภาพแบบสไลด์ จะท าการแสดงภาพทั้งหมดใน folder ที่เลือก แบบสไลด์เต็มหน้าจอ 

โดยสามารถกด space bar เพื่อหยุดการสไลด์ / แสดงภาพสไลด์ต่อ และกด Esc เพื่อปิด
การแสดงภาพแบบสไลด ์

7. คัดลอกภาพลงคลิปบอร์ด เพิ่มน าวางในโปรแกรมอื่นๆ เช่น word  



8. การช่วยเหลือ เหมือนการคลกิที่เมนู  ที่หนา้แรก 
9. หมุนภาพไปทางซ้าย หรือ ทวนเข็มนาฬิกา 
10. หมุนภาพไปทางขวา หรือ ตามเข็มนาฬิกา 
11. กลับภาพจากซ้ายไปขวา 
12. กลับภาพจากบนลงล่าง 
13. หมุนภาพ เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 15 

 

รูปที่ 15 แสดงหน้าจอการหมุนภาพ 

  จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แท็บ แท็บแรกจะเป็นการหมุนภาพ แบบ มีช่องว่างที่เกิดจากการให้ 
สามารถเลือกเติมสีพื้นได้ แทบ็ที่ 2 เป็นเครือ่งมือช่วยจัดระดับ จะเป็นการหมุนแบบไม่มีช่องว่าง เมื่อท าการ
หมุนแล้ว จะท าการขยายภาพให้ปิดทับช่องว่างที่จะเกิดขึ้น 

14. ขนาดของภาพ กว้าง x ยาว 



15. ชื่อของไฟล์ภาพ 
16. ขนาดของไฟล์ภาพ 

17. เครื่องมือในการแสดงภาพ จะมีให้เลือก 3 แบบ คือ  แสดงภาพตามขนาดจริงของภาพ 

 แสดงภาพแบบเต็มภาพ และ  สามารถคลกิเลือก % ขนาดของภาพที่แสดงได้ 

18. เครื่องมือซูม ประกอบด้วย  ส าหรับการซูมเข้า  ส าหรับการซูมออก 
19. เครื่องมือส าหรับการแก้ไขรูปภาพ ประกอบด้วย 4 แท็บ คือ 

19.1 หน้าหลัก เป็นการแก้ไขตกแต่งภาพ โดยมีเครื่องมือดังรูปที่ 16 

 

รูปที่ 16 แสดงแท็บหน้าหลัก 

ประกอบด้วย 

- การเปลี่ยนสี  
o เปลี่ยนเป็นสีซีเปีย (เป็นภาพโทนน้ าตาล)  
o เปลี่ยนเป็นระดับสีเทา (ไล่ระดับสีขาว ด า เทา) 
o เปลี่ยนเป็นภาพ 2 ส ีโดยสามารถเลือกสีได ้ดังรูปที่17 

 

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอเลือกสีส าหรับ ภาพ 2 ส ี

o เปลี่ยนเป็นสีตรงข้าม 
- การแต่งกรอบ 

o  ใส่กรอบรูป สามารถเลือกกรอบรูปได้หลาย
รูปแบบ 



o ลบมุม หมายถงึ การท ามุมภาพให้เป็นมุมโคง้มน สามารถเปลี่ยนสีพื้นที่
โดนลบได้ ก าหนดขนาดของความโค้ง ใส่เส้นขอบรูป ดังรูปที่ 18 

 

รูปที่ 18 แสดงเครื่องมือในการลบมุม 

o เส้นขอบ หมายถึงการเพิ่มขอบของภาพ โดยสามารถก าหนดสี และ
ขนาดของเส้นขอบได้ ดังรูปที่ 19 



 

รูปที่ 19 แสดงเครื่องมือเส้นขอบ 

o กรอบรูป เป็นการเพิ่มเส้นกรอบรูป โดยสามารถก าหนดรูปแบบของ
เส้น ขนาด และสีได้ ดังรูปที่ 20 

 

รูปที่ 20 แสดงเครื่องมือกรอบรูป 

-  เป็นการจัดการขนาดของภาพ โดยสามารถเลือกจากลูกศร
ด้านข้างปุ่ม ดังรูปที่ 21 (ด้านซ้าย) หรือ คลิกที่ปุ่ม จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 21 
(ด้านขวา) 



 

รูปที่ 21 แสดงเครื่องมือย่อ/ขยาย 

-  เป็นการจัดการเกี่ยวกับสี และความสว่างของภาพ สามารถ
คลิกได้ทีลู่กศรข้างปุ่ม ดังรูปที่ 22 หรือคลิกที่ปุ่ม ดังรูปที ่23 

 

รูปที่ 22 แสดงเมนูเครื่องมือการจัดการสีและความสว่าง ที่ได้จากการคลิกที่ลูกศรข้างปุม่ 



 

รูปที่ 23 แสดงเมนูเครื่องมือการจัดการสีและความสว่าง ที่ได้จากการคลิกที่ปุ่ม 

- ปรับระดับความเข้มของภาพ ให้เลือกจากลูกศรข้างปุ่ม มี
ให้เลือก ต่ า ปานกลาง สูง 

-  ปรับความเปลี่ยนต่าง ให้เลือกจากลูกศรขา้งปุ่ม มีให้
เลือก ต่ า ปานกลาง สูง เช่น ภาพที่ถ่ายในสภาพแสงครึ้มฟ้าครึ้มฝน ความ
แตกต่างของแสงในส่วนมืดและสว่างจะน้อยมาก ภาพที่ได้จะมีความเปรียบต่าง
ต่ า ส่วนขาวไม่ขาว และส่วนด าไม่ด า ภาพดูเทาไปหมดทั้งภาพ เราสามารถแก้ไข
โดยการเพิ่มความเปรียบต่างของภาพไปที่สูง ความเปรียบต่างของภาพจะสูงขึ้น 
ภาพจะมีสีสันดีขึ้น 

- ปรับความคมชัดของภาพ ให้เลือกจากลูกศรข้างปุ่ม มีให้
เลือกตั้งแต่ 1 - 13 

- เป็นการท า special effect ให้กับภาพ เช่น การเปลี่ยน
ภาพเป็นภาพถ่ายแบบเก่า เปลี่ยนเป็นภาพวาด เพิ่มนอยซ์ เป็นต้น ให้คลกิที่
ลูกศรข้างปุ่ม เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ ดังรูปที่ 24 



 

รูปที่ 24 แสดงเมนฟูิลเตอร์ 

-  เป็นการเพิ่มแสงให้กับภาพ โดยการคลิกที่ลูกศรข้างปุ่ม เพื่อ
เลือก ต่ า ปานกลาง หรือสูง หรือกดที่ปุ่ม เพ่ือเปิดหน้าจอการเพิ่มแสงวัตถุ ดังรูป
ที่ 25 



 

รูปที่ 25 แสดงการเพ่ิมแสงวัตถุ 

-  เป็นการเพิ่มแสงให้ฉากหลัง จะมีให้เลือกตั้งแต่ +25% ไป
จนถึง +200% โดยกดที่ลูกศรข้างปุ่ม 

19.2 เพิ่มวัตถุ เป็นการตกแต่งภาพโดยการเพิ่ม ข้อความ รูปภาพ รูปทรงต่างๆ ดังรูปที่ 26 

 

 รูปที่ 26 แสดงเครื่องมือเพิ่มวัตถุ 

-  เป็นการเพิ่มรปูภาพ โดยสามารถเลือกเป็นภาพถ่าย ภาพจากคลิปบอร์ด 
หรือภาพจากโปรแกรม photoscape เตรียมไว้ให้ ดังรูปที่ 27 



 

รูปที่ 27 แสดงเมนูเลือกรูปภาพในเครื่องมือเพิ่มวัตถุ 

- หากเลือกภาพถ่ายจะปรากฏหน้าจอ ให้เลือกภาพถ่ายดังรูปที่ 28 เมื่อเลือกภาพ
ที่ต้องการได้แล้ว กดตกลง จะปรากฏหน้าจอก าหนดรูปแบบของภาพ ดังรูปที่ 29 
สามารถก าหนดความทึบ ต าแหน่งที่แสดง และย่อขยายภาพได้ 

 

รูปที่ 28 หน้าจอส าหรับเลือกภาพถ่าย 



 

รูปที่ 29 แสดงเครื่องมือในการก าหนดรูปแบบของภาพ 

- หากเลือกภาพจากโปรแกรม photoscape จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 30 เมื่อ
เลือกภาพที่ต้องการแล้ว จะปรากฏภาพที่เลือกบนรูปที่เราต้องการปรับแต่ง ดัง
รูปที่ 31 ซึ่งสามารถย่อขยาย หมุนภาพ เพิ่มจ านวน และลบไดต้ามต้องการ 

 

รูปที่ 30 แสดงหน้าจอส าหรับเลือกภาพจากโปรแกรม photoscape 



 

รูปที่ 31 แสดงการเพ่ิมภาพจากโปรแกรม photoscape 

-  เพิ่มกรอบข้อความ เป็นการเพ่ิมข้อความพร้อมกรอบข้อความ ดังรูปที่ 32 
เมื่อท าการเพิ่มแล้วจะสามารถย่อขยาย หมุนกรอบข้อความ เพิ่มจ านวน และลบ
ไดเ้หมือนการเพิ่มรูปภาพ 

 

รูปที่ 32 แสดงเครื่องมือในการเพ่ิมกรอบข้อความ 



-  เพิ่มข้อความ เป็นการเพิ่มข้อความแบบไม่มีกรอบข้อความ ดังรูปที่ 33 เมื่อ
ท าการเพ่ิมแลว้จะสามารถย่อขยาย หมุนข้อความ เพิ่มจ านวน และลบไดเ้หมือน
การเพ่ิมรูปภาพ 

 

รูปที่ 33 แสดงเครื่องมือในการเพ่ิมข้อความ 

-  การเพ่ิมตัวอักษรหลายรูปแบบ สามารถก าหนดให้แต่ละตวัอักษรใน
ข้อความเดียวกันมีรูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างกัน ดังรูปที่ 34 เมื่อท าการเพิ่มแล้ว
จะสามารถหมนุข้อความ เพิ่มจ านวน และลบได้เหมือนการเพ่ิมรูปภาพ แต่ไม่
สามารถย่อขยายขนาดได้ 



 

รูปที่ 34 แสดงเครื่องมือเพิ่มตัวอักษรหลายรูปแบบ 

-  เพิม่ตัวสัญลักษณ์ หรือตัวอักษรพิเศษ ดังรูปที่ 35 สามารถก าหนดความทึบ
แสง และเส้นรอบรูป เมื่อท าการเพ่ิมแล้วจะสามารถย่อขยายขนาด หมุนข้อความ 
เพิ่มจ านวน และลบได้เหมือนการเพ่ิมรูปภาพ 

 

รูปที่ 35 แสดงหน้าจอส าหรับเลือกสัญลักษณ ์



-  เป็นการลากเส้นอย่างอิสระ สามารถก าหนดรูปแบบของเส้นได้จาก
เครื่องมือด้านข้าง ดังรูปที่ 36 

 

รูปที่ 36 แสดงเครื่องมือก าหนดรูปแบบของเส้น 

-  เป็นการลากเส้นตรง สามารถก าหนดรูปแบบของเส้นได้จากเครื่องมือ
ด้านข้าง ดังรูปที่ 36 

-  เป็นการวาดสี่เหลี่ยม สามารถก าหนดรูปแบบของเส้นได้จากเครื่องมือ
ด้านข้าง ดังรูปที่ 36 

-  เป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมแบบมุมโค้งมน สามารถก าหนดรูปแบบของเส้นได้
จากเครื่องมือด้านข้าง ดังรูปที่ 36 

-  เป็นการวาดรูปหลายเหลี่ยม โดยสามารถเลือกได้ว่าตั้งแต่ 3-12 เหลี่ยม 
สามารถก าหนดรูปแบบของเส้นได้จากเครื่องมือด้านข้าง ดังรูปที่ 36 

-  เป็นการวาดรูปดาว โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 6จุด (3 แฉก) – 24 จุด (12 
แฉก) สามารถก าหนดรูปแบบของเส้นได้จากเครื่องมือด้านข้าง ดังรูปที่ 36 

-  เป็นการเปลี่ยนเครื่องมือวาดภาพเป็นเมาท์ปกติ เพ่ือท าการแก้ไขวัตถุที่วาง 
เมื่อเมาทเ์ปลี่ยนเป็นรูปลูกศร แล้วคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการแก้ไข จึงจะสามารถ
ย้าย เพ่ิม หมุน และลบได ้

-  เป็นการรวมภาพและวัตถุที่ได้ท าการเพิ่มลงไป ให้เป็น
ภาพเดียวกัน โดยสามารถเลอืกได้ว่า จะเลือกพื้นที่เฉพาะขอบเขตของภาพเดิมที่
เป็นภาพพ้ืน หรือให้รวมภาพที่เกินขอบโดยเพิ่มสีพื้นให้บริเวณที่ขยายขอบ
ออกไป 

19.3 ตัดภาพ เป็นการตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการ ดังรูปที่ 37 

 

รูปที่ 37 เครื่องมือการตัดภาพ 



-  เลือกอัตราส่วนของภาพที่ต้องการตัด 
สามารถเลือกได้หลายรูปแบบ หรือจะเลือกตัดแบบอิสระก็ได้ โดยการเลือกนี้ จะ
เป็นการตัดรูปแบบสี่เหลี่ยมเท่านั้น  

-  เลือกเพ่ือตัดภาพเป็นวงกลมหรือวงรี โดยจะต้องท า
การเลือกสีเพ่ือเป็นสีพื้นของภาพที่ถูกตัดออกไป 

- ลากเมาทใ์ห้คลุมต าแหน่งที่ตอ้งการตัด จะปรากฏ พื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือ
วงกลมตามที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เพ่ือแสดงให้ดูว่า ตอนนี้ต าแหน่งที่เราต้องการ
ตัด อยู่ตรงส่วนใด ซึ่งเราสามารถขยับ เลื่อนภาพ หรือ ลดขยายขนาดได้ตาม
ต้องการ 

- เมื่อเลือกพ้ืนที่ต้องการตัดภาพได้แล้ว ให้กดปุ่ม ตัดภาพ เพ่ือท าการตัดภาพที่
ต้องการออกมาด าเนินการต่อ หรือ กดบันทึกส่วนที่เลือก เพื่อท าการบันทึกภาพ
เฉพาะส่วนที่เลือก โดยที่ภาพเดิมจะไม่มีการตัดภาพออกไป 

19.4 Tools เป็นเครื่องมือในการตกแต่งภาพเช่น แก้ตาแดง ลดต าหนิ หรือโมเสค ดังรูปที่ 
38 

 

รูปที่ 38 เครื่องมือตกแต่งภาพ 

-  เป็นการเลื่อนภาพในกรณีที่ภาพที่แสดงอยู่มีขนาด
ใหญ่กว่าจอภาพ 

-  เป็นการแก้ไขตาแดง เช่นเมื่อถ่ายภาพคน แล้วที่ตามี
การสะท้อนแสงท าให้เกิดสีแดงบริเวณตาด า สามารถใช้เครือ่งมือนี้ในการแก้ไข
ภาพให้กลับมามีสีตาดังเดิมได้ ให้ท าการลากเมาท์คลุมบริเวณที่ต้องการแก้ไข  

-  เป็นการลบต าหนิของภาพ เช่นลบสิว ฝ้า เป็นต้น ให้
ท าการลากเมาท์คลุมบริเวณที่ต้องการลบ เมื่อท าแล้วจะท าให้สีบริเวณที่เมาท์
คลุมจางลง สามารถท าซ้ าหลายๆ ครั้งเพื่อให้ต าหนิที่ต้องการหายไป ควรใช้คู่กับ
เครื่องมือฟิลเตอร์ ลบรอยต าหนิผิวอัตโนมัติในเครื่องมือหน้าหลัก เพื่อให้การลบ
ต าหนิเป็นไปอย่างแนบเนียน 

-  เป็นการท าโมเสคภาพ ให้ลากเมาท์คลุมบรเิวณที่ต้องการ 
โดยสามารถเลือกระดับ ต่ า ปานกลาง สูง หรือเลือกท าให้เบลอเหมือนมองผ่าน
กระจกฝ้าได้ 



-  เป็นการระบายสี โดยสามารถเลือกสีที่ต้องการโดย

กด  และสามารถเลือกขนาดของแปลงได้ โดยกด  

-  เป็นการคัดลอกจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหน่ึง สามารถ

เลือกขนาดได้ โดยกด  เริ่มด้วยการคลิกภาพบริเวณที่ต้องการ
คัดลอก แล้วคลิกภาพบริเวณที่ต้องการวาง จะปรากฏวงกลม 2 วง ที่มีเส้นตรง
เชื่อมโยงถึงกัน ให้ท าการคลิกค้างไว้แล้วลากโดยให้วงกลมวงแรกอยู่บริเวณที่
ต้องการคัดลอก 

19.5  เป็นการยกเลิกการท างานปัจจุบัน 

19.6  เป็นการท าซ้ าการท างานที่ได้ยกเลิกไปก่อนหน้าน้ี 

19.7  เป็นการยกเลิกการท างานทั้งหมดที่ผ่านมา กลับไปที่ภาพเริ่มต้น 

19.8  เป็นการบันทึกภาพที่ได้ท าการแก้ไข 

3.  เป็นการแก้ไขทีเดียวหลาย ๆ ภาพ ดังรูปที่ 39 
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