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โปรแกรม Adobe Photoshop CS4 

 

หน้าจอของโปรแกรม Photoshop CS4 ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เมนู ( Manu Bar ) 
2. แอบพลิเคชั่นบาร์ (Application bar) 
3. แถบก าหนดรูปแบบของเครื่องมือท่ีใช้งาน ( Option Bar ) 
4. Panel ที่รวบรวมคุณสมบัติของการท างานต่างๆ เช่น Navigator , Color , Layer , History เป็นต้น 
5. กล่องเครื่องมือ ( Tool Box ) 

เมนู ( Manu Bar ) 
Menu Bar หรือแถบค าสั่งที่เก็บชุดค าสั่งส าหรับจัดการไฟล์งานที่เปิดใช้งาน ใน Photoshop Cs4 โดยแบ่งการท างาน

ออกเป็นหมวดหมู่ดังนี ้

 

 
 

ชุดค าสั่งรูปแบบการท างาน 

1. File ใช้จัดการไฟล์ลักษณะต่างๆเช่น การสร้างไฟล์ใหม่,การเปิดไฟล์ภาพ,การบันทึก,การน าเข้าไฟล์และการส่งออกไฟล์

เพื่อการท างานในลักษณะต่างๆ 

http://www.thaiwebparty.com/wp-content/uploads/2010/09/menu.jpg
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2. Edit เป็นชุดค าสั่งในหมวดหมู่การแก้ไข เช่น การตัด ,คัดลอก,การวาง รวมถึงการปรับแต่งค่าเบื่องต้นของโปรแกรม 

3. Image เป็นชุดค าสั่งในหมวดหมู่การปรับแต่งภาพ เช่นการปรับสี ,แสง, ความคมชัด ,การลดขนาดภาพและเพิ่มขนาด

พื้นที่ใช้งาน เป็นต้น 

4. Layer เป็นชุดค าสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ ท้ังการสร้างเลเยอร์ใหม่ แปลงเลเยอร์และจัดการเลเยอร์ด้านต่างๆ 

5. Select เป็นชุดค าสั่งที่ใส้ส าหรับเลือกพื้นที่การใช้งานของรูปภาพ หรือใช้ร่วมกับค าสั่งที่อยู่ในทูลพาเนล 

6. Filter เป็นนชุดค าสั่งที่รวมเอฟเฟ็คต่างท่ีใช้ในการปรับแต่งรูปภาพให้พิเศษกว่าภาพต้นฉบับ 

7. Analysis เป้นเครื่องมือวัดค่าและวิเคราะห์การท างาน มีใช้ในPhotoshop CS4 

8. 3D รวมค าสั่งที่ใช้กับภาพสามมิติ เป็นเมนูใหม่ที่เพ่ิมเข้ามาในPhotoshop CS4 

9. View ใช้เลือกรูปแบบการแสดงผล เช่น การซูมภาพ,การเรียกใช้ไม่บรรทัด,การแสดงเส้นกริดและเส้นไกด์ 

10. Window ใช้เลือกแสดงพาเนลที่ใช้ในการท างาน รวมถึงการก าหนดรูปแบบการแสดงวินโดว์ในแบบต่างๆ 

11. Help ใช้แสดงความช่วยเหลือของรายละเอียดการใช้งานโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ 

แอบพลิเคชั่นบาร์ (Application bar) 
 

 
  

เป็นส่วนท่ีใช้ควบคุมตัวโปรแกรมและหน้าต่างโปรแกรมเช่น เปิด ปิด หรือ ย่อขยายขนาดของ Photoshop นอกจากนั้น

ผู้ใช้งานยังสามารถก าหนดรูปแบบการแสดงภาพในโปรแกรมได้อีกด้วย 

แถบก าหนดรูปแบบของเคร่ืองมือท่ีใช้งาน ( Option Bar ) 
 

 

 เป็นส่วนที่แสดง Options ส าหรับปรับแต่งเครื่องมือที่เลือกใช้งานอยู่ เช่น  ใช้ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมของการ

เลือกใช้งานเครื่องมือ Move Tool 
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พาเนล (Panel)  

พาเนล คือ กรอบหน้าต่างย่อยๆที่มีค าสั่งและเครื่องมือในการจัดการ ตรวจสอบและปรับแต่งภาพ เครื่องมือเหล่านี้จะถูก
จัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น Panel Color ใช้ก าหนดสี Panel Layer ใช้ส าหรับจัดการเลเยอร์ เป็นต้น การเปิดใช้งาน Panel ให้
คลิกท่ีค าสั่ง Windows > ช่ือพาเนล 

  

  

                   ยุบ/ขยายแผงพาเนลให้เป็นไอคอน    ปรับความกว้างของพาเนล 

 

การยุบ/ขยายพาเนล 
         เพื่อเพิ่มพื้นที่การท างานเราสามารถยุบพาเนลที่ยึดกับแผง

พาเนลและคอลัมน์ให้แสดงในรูปไอคอนได้ ซึ่งเมื่อต้องการใช้งาน

พาเนลใดก็ให้เปิดขึ้นมาเฉพาะพาเนลนั้น 

1. ยุบ/ขยายแผงพาเนลให้เป็นไอคอน ท าได้โดยให้คลิกที่
แถบสีเทาเข้มด้านบนแผงพาเนล จากนั้นทุกพาเนลจะถูกยุบเป็น
ไอคอน 

2. ปรับความกว้างของพาเนล 



เอกสารประกอบการสอน 102222 คอมพวิเตอรก์ราฟิกส ์(Computer Graphics) - 4 

กล่องเคร่ืองมือ ( Tool Box ) 

 

ประอบด้วยเครื่องมือต่างๆที่จ าเปน็ต่อการใช้งานและมีจ านวนมาก จึงมีการรวบรวมเครื่องมือไว้ให้อยูใ่นกลุ่มเดยีวกัน ซึ่ง

จะมีรูปสามเหลีย่มอยู่ที่มมุขวาล่างบนรูปเครื่องมือเพื่อบอกให้รู้ว่าในเครื่องมือนั้นมีเครื่องมืออ่ืนซ่อนอยู่อีก เราจะใช้งานเครื่องมือ

นั้นได ้โดยการคลิกเมาท์ค้างที่ปุ่มเครื่องมือเครื่องมือท่ีซ่อนไว้จะแสดงออกมา โดยจะประกอบไปด้วยเครื่องมือย่อย ดังต่อไปนี ้
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เทคนิคการใช้ Mask  

Mask หรือ Layer Mask คือ เครื่องมือที่ใช้ก าหนดพื้นที่ที่ต้องการซ่อน หรือแสดงในเลเยอร์ที่ใส่ลงไป โดยใช้ความเข้ม

ของสีจากสีขาวถึงสีด าเป็นตัวก าหนดการแสดงผล 

 สีขาว จะก าหนดว่าส่วนนี้ไม่ถูกซ่อน ท าให้เห็นภาพในเลเยอร์นี้เหมือนปกติ 

 สีด า จะก าหนดว่าส่วนน้ีถูกซ่อน ท าให้มองทะลุไปเห็นเลเยอร์ด้านล่าง 

 สีเทา จะก าหนดส่วนที่ถูกซ่อน และแสดงในสัดส่วนที่ลดลงไปตามความเข้มของสี ยิ่งเป็นสีเทาเข้มจะถูกซ่อนลงไปมาก 

ท าให้มองเห็นเลเยอร์ด้านล่างชัดมาก ส่วนถ้าเป็นสีเทาอ่อนก็จะถูกซ่อนน้อยลงและเห็นทะลุลงไปได้น้อยลงตามไปด้วย 

ในการท างานกราฟิก Mask จะถูกน าไปใช้บ่อยๆ เมื่อต้องมีการตัดต่อซ้อนภาพ ข้อดีของการใช้ Mask แทนการตัดภาพ

ด้วย Selection ก็คือ ภาพต้นฉบับที่น ามาซ้อนจะไม่ได้ถูกตัดทิ้งไป สามารถกลับมาตกแต่ง Mask เพื่อให้ซ่อนหรือแสดงส่วนอื่นๆที่

ต้องการเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ตัวอย่างที่1 Layer Mask Part I: http://www.youtube.com/watch?v=XC1mE25LRRU                         

ตัวอย่างที ่2 Layer Mask Part II: http://www.youtube.com/watch?v=IQapZsdfMaE 

เทคนิคการไดคัต 

ส าหรับการไดคัตภาพออกจากฉากหลงั ต้องค านึงถึง ขอบของเส้นท่ีถูกไดคัต เช่น ภาพของเส้นผม ต้องมีความหนาบางไม่

เท่ากัน ไม่เป็นขอบคม หรือ รอยหยักท่ีเห็นชัดเจน 

หลักในการท างานส าหรับภาพที่มีเส้นผม 

การไดคัตภาพทีม่ีเส้นผมออกจากฉากหลังสามารถอาศัยหลักการ “การสร้าง Selection จากความแตกต่างของสีในส่วน

ของขอบเส้นผมและฉากหลัง” ซึ่งวิธีดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่า Selection แบบอ่ืนๆ 

1. สร้างความแตกต่างให้กับขอบของเส้นผมและฉากหลังมากที่สุด โดยใช้เทคนิคต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น 

เปลี่ยนให้เป็นภาพขาวด า เพื่อให้เห็นความแตกต่างของสีที่ชัดเจน หรือมองหา Channel สีของภาพที่มีสีของขอบเส้นผมที่แตกต่าง

จากสีของฉากหลังมากท่ีสุด 

2. สร้าง Selection ส าหรับก าหนดขอบเขตที่แน่นอนให้ส่วนที่ต้องการน าไปใช้งาน โดยเติมสีด าให้ส่วนที่ต้องการ

น าไปใช้เป็นสีด า และส่วนท่ีไม่ต้องการน าไปใช้กลายเป็นสีขาว  

3. หลังจากสร้าง Selection เรียบร้อยแล้ว จะใช้วิธีสร้าง Mask เพื่อซ่อนส่วนท่ีไม่ต้องการใช้งานเอาไว้ แล้วน าไปซ้อน

กับฉากหลังที่ตอ้งการได้ทันที 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XC1mE25LRRU
http://www.youtube.com/watch?v=IQapZsdfMaE
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ตัวอย่างการสร้างไดคัตภาพเส้นผมออกจากฉากหลังเรียบๆ 

 ส าหรับการไดคัตภาพเส้นผมออกจากฉากหลังที่มีสีเรียบนั้นไม่มีความจ าเป็นต้องมองหา Channel ที่มีสีของขอบ

เส้นผมกับสีของฉากหลังให้ยุ่งยาก เพราะฉากพื้นหลังที่มีสีเรียบย่อมสร้างความแตกต่างให้กับขอบของเส้นผมให้ชัดเจนอยู่แล้ว 

เพียงเพ่ิมความแตกต่างให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

1. เปิดไฟล์ “Model 01” ขึ้นมา 

 
 

2. ในพาเนล LAYERS กดปุ่ม <Ctrl+J> เพื่อก็อปปี้เลเยอร์ภาพขึ้นมา 

 
 

3. เปลี่ยนภาพในเลเยอร์ที่ก็อปปี้ขึ้นมามาใหม่เป็นสีขาว-ด า ด้วยการคลิก Image > Adjustment > Desaturation 

ภาพจะเปลี่ยนเป็นสีขาวด า  

4. กดปุ่ม < Ctrl + L> บนคีย์บอร์ด เรียกค าสั่ง Level ขึ้นมา 
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5. ปรับค่า Level ให้ได้ผลลัพธ์เป็นค่าสีที่ตัดกันชัดเจน ระหว่างเส้นผมกับฉากหลัง โดยค่อยๆเลื่อนลูกศรด้านล่างทีละ

จุด เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว กด OK 

6. จะได้ภาพท่ีมีเส้นผมเป็นสีด าตัดกับพื้นหลังชัดมากข้ึน 

7. คลิกเลือก Brush Tool  

8. ก าหนดรายละเอียดให้ Brush แบบขอบคม มีขนาดใหญ่พอที่จะระบายสีส่วนของภาพที่ยังไม่เป็นสีด า และมีค่า 

Opacity:100% 

9. แดรกเมาส์ระบายสีด าไปตามส่วนอื่นๆในภาพที่ยังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นสีด า ซึ่งส่วนนี้จะใช้สร้าง Selection ส าหรับ

ไดคัตภาพไปใช้งาน  

 



เอกสารประกอบการสอน 102222 คอมพวิเตอรก์ราฟิกส ์(Computer Graphics) - 9 

10. ในกรณีที่ต้องการระบายสีในส่วนโค้งให้เนียนขึ้น สามารถให้เครื่องมือ Pen Tool ช่วยในการก าหนดขอบเขตโดย

การใช้ Path สร้าง Selection  

 
 

11. เมื่อก าหนดขอบเขตของภาพได้แล้ว ให้ใช้ค าสั่งในการเปลี่ยน Path หรือเส้นทางที่ก าหนดให้เป็นขอบเขตที่เลือกโดย 

เลือกแท็บ PATHS และคลิกปุ่ม Load path as selection ส าหรับเปลี่ยน Path ที่สร้างไปใช้เป็น Selection 

(สามารถใช้ค าสั่งลัดโดยกดปุ่ม Ctrl + Enter) 
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12. ท าการเทสีด าลงในพื้นที่ท่ีได้เลือกไว้ โดยใช้ค าสั่งลัด Alt + Delete = เทสีโฟร์กราวน์ (สีพื้นหน้า)  

 
 

13. ใช้ค าสั่ง Ctrl + D = deselect เพื่อเป็นการยกเลิกการเลือกช้ินงาน 

 
 

14. เมื่อระบายเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ผลลัพธ์เป็นภาพ Outline ที่มีสีทึบดังภาพ 
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15. เลือกท างานในเลเยอร์ที่วาดภาพทึบๆไว้แล้วคลิกเมนู Select > Color Range 

 
 

16. ในหน้าต่าง Color Range ก าหนดค่า Fuzziness ให้สูงท่ีสุด แล้วคลิกปุ่ม OK 
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17. กดปุ่ม <Shift + F6> เรียกค าสั่งปรับค่า Feather Selection แล้วก าหนดค่าเป็น 0.2 pixel เพื่อให้ขอบของ 

Selection ฟุ้งขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้กลมกลืนกับฉากหลังมากขึ้น 

 
18. คลิกซ่อนเลเยอร์ของภาพทึบๆลงไป 

 
 

19. ดับเบิลคลิกเปลี่ยนเลเยอร์ Background ให้เป็นภาพปกติ 
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20. คลิกปุ่ม Add layer mask 

 
 

21. โปรแกรมจะน า Selection ที่เตรียมไว้มาสร้างเป็น Mask บังส่วนท่ีไม่ต้องการออกไป 
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22. เปิดภาพที่ต้องการน าไปซ้อนขึ้นมาใน Photoshop 

 
 

23. เปลี่ยนกลับมาท างานท่ีภาพเดิม แล้วใช้เครื่องมือ Move Tool  แดรกเมาส์น าเลเยอร์ที่เตรียมไว้ไปปล่อยบนภาพที่

ต้องการซ้อน 

 

 
 

 



เอกสารประกอบการสอน 102222 คอมพวิเตอรก์ราฟิกส ์(Computer Graphics) - 15 

  
 

24. สามารถแก้ไข Mask โดยการคลิกเลือกท างานใน Thumbnail ของ Mask  

25. คลิกเลือก Brush Tool ก าหนดรายละเอียดเป็นแบบขอบฟุ้ง เลือกขนาดที่ใหญ่กว่าเส้นผมเล็กน้อย และก าหนดค่า 

Opacity เป็น 50%  

26. เลือกสี Foreground Color เป็นสีด าวาดลงไปใช้ส่วนท่ีเกินออกมาและไม่ต้องการใช้งาน 

 

ตัวอย่างการไดคัตภาพที่มีเส้นผมออกจากพ้ืนหลังท่ีมีรายละเอียดซับซ้อน 

 ในกรณีที่ต้องการแยกภาพเส้นผมออกจากพื้นหลังที่มีรายละเอียดซับซ้อนนั้น การใช้ค าสั่ง Level ในการแยกความ

แตกต่างไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก ในภาพจะมีสีที่แตกต่างกัน ซ้อนกันอยู่เต็มไปหมด ดังนั้น จึงควรเปลี่ยน

มาใช้การท างานใน Channel ที่มีความแตกต่างกันระหว่างสีของขอบเส้นผมและฉากหลังมากท่ีสุด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เปิดไฟล์ภาพท่ีต้องการท าการไดคัตที่ช่ือ  “Model02” ขึ้นมา 

2. โดยปกติไฟล์ภาพท่ีเปิดขึ้นมาใช้งานในตอนแรกจะอยู่ในโหมด RGB ซึ่งเป็นโหมดของภาพทั่วไป 

3. ให้ท าการคลิกเลือกการท างานท่ี Tab Channel โดยจะแสดงภาพในแต่ละ Channel ที่มีเฉดสีที่แตกต่างกันไป 
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จะสังเกตได้ว่าในแต่ละ Channel ยังให้สีที่แตกต่างของ
ขอบเส้นผมและพื้นหลังที่ไม่มากนัก ซึ่งส่งผลให้การแยก
ส่วนต่างๆ ออกจากกันด้วยสีท าได้ล าบาก 

 

4. ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนโหมดสีเป็น โหมด Lab Color ที่จะมี Channel สีที่เห็นความแตกต่างของสีชัดเจนกว่า ด้วยการ 

Click ที่เมนู Image > Mode > Lab Color 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม Adobe Photoshop จะมีโหมดสีอยู่ด้วยกัน ทั้งหมด 8 โหมดคือ Bitmap , Grayscale , Duotone , 

Indexed Color , RGB , CMYK , Lab Color และ  Multichannel 

Mode ส ี ค าอธิบาย 

Bitmap 

 

 

โหมดสีที่มีการเก็บข้อมูลสีเพียง 1 Bit ต่อ Pixel ซึ่งจะท า

ให้รูปในโหมดนีม้ีเพียง สีขาวหรือด าเท่าน้ัน และไมส่ามารถ

ไล่เฉดสไีด้ท าใหภ้าพหยาบมากและไมส่ามารถตกแต่งใดๆ 

ได ้ข้อดีของโหมดภาพแบบนี้คือ ภาพที่ได้จากโหมดนี้จะมี

ขนาดที่เล็กมาก สามารถใช้สร้างภาพลายเส้น หรือโลโก้ที่

ไม่ต้องการสีสันได ้

Grayscale 

 

 
โหมดส าหรับภาพขาวด า สามารถไล่เฉดสีได้ท าให้ภาพมี
ความคมชัดกว่า Bitmap มาก สามารถใช้กับ 
เครื่องมือใน Photoshop ได้แทบทุกตัว 

Duotone  

 
 

โหมดสีที่สามารถปรับความคมชัดและเฉดสีของภาพแบบ 

Grayscale ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถใช้สี

อื่น ๆ เข้ามาเสริมในสีด า ท าให้ภาพมีความน่าสนใจขี้น 

 

Indexed Color 

 
 

 
โหมดสีที่จ ากัดไว้เพียง 256 สี โดย Photoshop จะปรับสี
ให้ใกล้เคียงกับสีที่ก าหนดไว้ทั้ง 256 สีที่ถูกก าหนดไว้แล้ว 
ซึ่งจะท าให้ขนาดของภาพไม่ใหญ่มาก และยังคงคุณสมบัติ
ของภาพไว้อย่างครบถ้วน 
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Mode ส ี ค าอธิบาย 

 
 

RGB Color 

 
 

 

 
โหมดสีที่ถอดคุณสมบัติของภาพแบบ RGB มาสร้างเห็น
โหมดภาพ โดยมีสี แดง เขียว และน้ าเงิน โดยแต่ละสีจะไล่
ได้ 256 ระดับ โดยใช้หลักการการรวมแสงสี ซึ่งสามารถ
สร้างสีได้สูงสุด 16.7 ล้านสี หลักการแสดงสีของ 
จอคอมพิวเตอร์นั้นจะแสดงเป็น RGB อยู่แล้ว ฉนั้น ไม่ว่า
จะเลือกโหมดการท างานใดก็ตาม การแสดงผลบนจอภาพก็
จะใช้เป็น RGB อยู่เช่นเดิม 

CMYK 

 
 

 
โหมดมาตราฐานส าหรับเครื่องพิมพ์ โดยแบ่งสีเป็น 4 สี
หลักได้แก่ ฟ้า ชมพูม่วง เหลือง  และด า โดยใน 
แต่ละสีจะมีค่า 8 Bit ซึ่งท าให้ในแต่ละ Pixel จะเก็บค่าถึง 
32 Bit ในโหมดนี้ Photoshop จัดเตรียมส าหรับภาพที่ใช้
ในการพิมพ์ โดยแก้ไขจุดบกพล่องของโหมดสี RBG ที่
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์สีบางสีออกไปได้ 

Lab Color 

 
 

 
เป็นโหมดสีที่มีความเหมือนจริงที่สุด ส าหรับงานพิมพ์ที่เป็น 
Photo CD หรือภาพที่ต้องการใช้งานในการออกแบบ 
ระหว่าง ระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน เช่น Windows 
ไปยัง Mac 

Multichannel 

 
 

 

การเก็บสีจ านวน 8 Bit ต่อ Pixel ท าให้มีความจ ากัดของ
จ านวนสี ซึ่งใจใช้กับการพิมพ์แบบพิเศษที่ไม่ต้องการความ
ละเอียด และสีที่ฉูดฉาดมากนัก 

แหล่งที่มา www.phpparty.com 
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5. ในพาเนล CHANNELS เลือก Channel ที่มีสีตัดกันระหว่างเส้นผมกับฉากหลังมากที่สุด โดยคลิกเลือกการท างานที่ 

Channel ดังกล่าว  (ในที่น้ี คลิกเลือกที่ Channel Lightness) 

 
 

6. คลิกเมนู Image > Calculations 

 
 

7. ที่ช่อง Blending  ให้คลิกเลือก Multiply แล้วคลิกปุ่ม OK  
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8. เราจะได้ Channel ใหม่ท่ีมีสีของเส้นผมแตกต่างจากฉากหลังมากที่สุดเพิ่มขึ้นมาให้งาน   

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 

Blend mode คือ หมวดที่ใช้ผสานเลเยอร์ให้รวมกัน ซึ่งในหมวดต่างๆก็จะมีค่าพารามิเตอร์ที่โปรแกรมได้เซ็ทไว้หลาย
รูปแบบ แต่ก็ถูกแยกไว้เป็นหมวดหมู่ จะมีเส้นขีดขั้นเอาไว้เพื่อแบ่ง Blend mode ออกเป็นหมวดๆ คือ  

(1) หมวด normal หมวดนี้จะไม่มีการผสานเลเยอร์  
(2) หมวด darken หมวดนี้จะผสานเลเยอร ์โดยเทียบค่าแสงของเลเยอร์ที่เราเลือกกับเลเยอรด์้านลา่งถัดลงมา โดย

จะเทียบกันว่าเลเยอร์นั้นกับเลเยอร์ที่ถัดลงมาด้านล่าง ส่วนไหนที่มืดกว่า ก็จะเอาส่วนนั้นมาแสดงผล การผสานแบบนี้จะท าให้ภาพ
มืดลง  

(3) หมวด lighten หมวดนี้จะผสานเลเยอร์โดยเทียบระหว่างเลเยอร์นั้นกับเลเยอร์ด้านล่างถัดลงมา ว่าส่วนไหนจะ
สว่างกว่า ก็จะเอาส่วนนั้นมาแสดงผล การผสานแบบนี้จะท าให้ภาพสว่างขึ้น  

(4) หมวด overlay หมวดนี้จะผสานเลเยอร์โดยเทียบกันระหว่างเลเยอร์นั้นกับเลยอร์ด้านล่างถัดลงมา  โดยจะ
ยกเลิกในส่วนของสีเทา และจะผสานเฉพาะ สีด าและสีขาว คือจะน าส่วนที่เป็น Shadows กับ Hilights ของทั้งสองเลเยอร์มา
แสดงผล  

(5) หมวด difference หมวดนี้จะน าค่าความต่างของสีของทั้งสองเลเยอร์มาประมวลผลในลักษณะ invert ( 
invert หมายถึง การกลับสีภาพ จะมีลักษณะคล้ายๆภาพ negative) 

(6) หมวด hue หมวดนี้จะผสานสีของทั้งสองเลเยอร์เข้าหากันในแบบต่างๆ 

เมื่อภาพเปลี่ยนมาใช้ blend mode แบบ multiply หรือ screen ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า opacity ของ blend 
mode แบบ multiply หรือ screen กับเลเยอร์เดิมคือ การใช้ blend mode แบบ multiply ซึ่งท าให้ภาพมืดลง ส าหรับ screen 
ก็หลักการเดียวกัน แต่จะเป็นไปในทางสว่างขึ้น 

แหล่งที่มา : http://naisony.multiply.com/journal/item/34 

 เพิ่มการตดักันระหว่างสผีมกับสีพืน้หลัง เพ่ือให้สร้าง Selection หรอื Mask ส าหรับไดคัตภาพง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการใช้
เครื่องมือใน Photoshop รีทัชภาพส่วนต่างๆ ดังขั้นตอนต่อไปนี ้
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9. คลิกเครื่องมือ Dodge Tool   

อธิบายเพิ่มเติม  

o Dodge Tool  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับแสงในจุดที่เราต้องการเหมือนกับการปรับรูรับแสงของกล้อง
ถ่ายรูป โดยจะท าให้แสงตรงที่เราต้องการนั้นอ่อนลง ซึ่งผลที่ได้ คือ ได้ภาพที่สว่างขึ้น 

o Burn Tool  เป็นเครื่องมือที่จะท าในสิ่งตรงกันข้ามกับ Dodge Tool คือ จะท าให้แสงตรงที่เราต้องการนั้น
เข้มขึ้น ซึ่งผลที่ได้ คือ ภาพจะมืดลง 

o Sponge Tool เป็นเครื่องมือเอาไว้ส าหรับความอิ่มตัวของสี ซึ่งจะท าให้สีนั้นมีความสดมากขึ้น  
 

10. ก าหนดรายละเอียดให้เครื่องมือเป็นแบบขอบฟุ้งขนาดประมาณ 250 px และก าหนดความเข้มในช่อง Exposure เป็น 

100%   

 
 

11. แดรกเมาส์ส่วนที่เป็นพื้นหลังในภาพ เพื่อเพิ่มแสงสว่างท าให้สีในส่วนนี้สว่างขึ้นจนกลายเป็นสีขาวเพื่อสะดวกในการ

ท างาน  

 
 

12. เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือ Burn Tool   
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13. แดรกเมาส์ส่วนท่ีเป็นเส้นผม เพื่อเพิ่มความเข้มของสีให้ตัดกับฉากหลังมากท่ีสุด 

 
 

14. เราจะได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่มีสีตัดกันมากที่สุดเหมือนการท างานไดคัตเส้นผมออกจากพ้ืนหลังเรียบๆ 

15. กดปุ่ม <Ctrl+L> ใช้ค าสั่ง Level ปรับความเข้มของแสงเงาในภาพให้ตัดกันชัดเจนยิ่งขึ้น 
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16. ใช้ Brush Tool ระบายสีด าลงไปจนได้พื้นที่ของภาพส าหรับใช้เป็นส่วนท่ีจะไดคัต 

 
 

17. ตรวจเช็คผลงานการตัดภาพหลังจากท่ีได้ปรับแต่งแสงเงาด้วยการคลิกเปิด Channel Lab 

18. จะเห็น Mask สีแดงแสดงอยู่รอบส่วนท่ีจะไดคัตไปใช้งาน 

  
 

19. ถ้ายังมีส่วนท่ีขาดหรือเกิน สามารถตกแต่งได้ด้วยการคลิกเลือกท างาน Channel Alpha 1 แล้วใช้ Brush สีด าวาดส่วนที่

ต้องการเพิ่ม และใช้ Brush สีขาววาดส่วนท่ีต้องการลบไป 
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20. <Ctrl+คลิก> บน Thumbnail ของรูปภาพใน Channel Alpha 1 เพื่อโหลด Selection จาก Mask ที่สร้างไว้มา 

 
 

21. กดปุ่ม <Ctrl+Shift+I> บนคีย์บอร์ดเพื่อกลับด้าน Selection ให้มาอยู่รอบตัวนางแบบ (ในกรณีที่ Selection อยู่รอบตัว

นางแบบอยู่แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนน้ีไปได้เลย) 

 
22. หลังจากโหลด Selection เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกซ่อน Channel Alpha 1 ลงไป 
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23. คลิกเลือกท างานใน Channel Lab เพื่อกลับมาท างานกับภาพตามปกติ 

24. เปลี่ยนมาท างานในพาเนล LAYERS แล้วกดปุ่ม <Ctrl+J> เพื่อก๊อปปี้ส่วนทีเ่ลือกมาไว้ในเลเยอร์ใหม่ 

  
 

 

25. คลิกซ่อนเลเยอร์ Background ลงไป จะได้ภาพไดคัตที่พร้อมจะใช้งาน 

 

เทคนิคการรีทัชภาพ 

 เทคนิคการรีทัชภาพ ในแต่ละขั้นตอนการท างานควรจะแบ่งการท างานเป็นเลเยอร์ต่างๆ โดยก าหนดชื่อของเลเยอร์เอาไว้

ตามขั้นตอนท่ีท าอย่างชัดเจน เพื่อแยกเป็นล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการปรับแต่งบางจุดในภายหลัง ส าหรับสไตล์ใน

การรีทัชภาพนางแบบ-นายแบบ จะมีหลายลักษณะ หลายสไตล์ เช่น Europian Style จะมีการรีทัชภาพเก็บรายละเอียดไม่มากนัก 

ซึ่งจะทิ้งพื้นผิว ริ้วรอย หรือรูขุมขนเอาไว้ ส่วนแสงที่ใช้จะมี Contrast ตัดกันมาก และตกแต่งออกมาเป็นสีสันแนวนุ่มๆ คลุมโทน 

ส่วน Asian Style จะเป็นโทนสีใสๆ ริ้วรอยน้อยๆ 
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ส าหรับเครื่องมือหลักท่ีใช้ในการรีทัช ได้แก่ Healing Brush Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกภาพพื้นผิว โดยเมื่อน าไป

วางในพื้นที่ใดๆสีของภาพที่วางกับสีพื้นจะถูกเกลี่ยสีเข้าหากันอย่างกลมกลืน มักใช้ในการลบริ้วรอย สิว และ ฝ้า ส่วนเครื่องมืออีก

ช้ินหนึ่งได้แก่ Clone Stamp Tool เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการคัดลอกภาพพื้นผิว เมื่อไปวางพื้นที่ใดๆ สีของภาพที่วางกับสีของพื้นจะ

แทนท่ีพื้นที่เก่าอย่างชัดเจน เครื่องมือนี้มักใช้ในการสร้างพื้นที่ผิวของนางแบบให้เรียบเนียน 

ตัวอย่างการรีทัชภาพนางแบบ 

 เทคนิคการลบริ้วรอยและจุดด่างด า 

ส าหรับเทคนิคในการลบริ้วรอย จุดด่างด าบนใบหน้า นิยมใช้เครื่องมือ Healing Brush Tool     ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้

คัดลอกภาพพื้นผิวและน าไปวางกับพ้ืนผิวใกล้เคียงเพื่อเกลี่ยสีให้เข้าหากันอย่างกลมกลืน โดยมีขั้นตอนในการท าต่อไปนี้ 

1. เปิดโปรแกรม Photoshop และเปิดไฟล์ “Model” ขึ้นมาเพื่อท าการตกแต่งภาพนางแบบ 

 
 

2. เลือกท างานในพาเนล LAYERS แล้วคลิกปุ่ม Create a new layer เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ 

3. ท าการดับเบิลคลิกบนช่ือเลเยอร์ที่สร้างขึ้นใหม่ แล้วก าหนดชื่อเป็น Clears 

 
 

4. คลิกเลือกเครื่องมือ Healing Brush Tool    

2 

3 
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5. ก าหนดรายละเอียดของเครื่องมือให้เป็น Brush แบบขอบฟุ้งและก าหนดขนาดให้ใหญ่กว่าริ้วรอยที่จะลบเล็กน้อย  

6. ในช่อง  Sample คลิกเลือก All Layer เพื่อก าหนดให้เครื่องมือสามารถคัดลอกพื้นผิวมาได้จากทุกเลเยอร์ 

 
 

7. กด <Alt+คลิก> เลือกพื้นผิวเรียบๆใกล้บริเวณริ้วรอยที่ต้องการลบมากที่สุดเพื่อคัดลอกผิวบริเวณนี้ 

8. คลิกวางพื้นผิวท่ีคัดลอกไว้ลงไปบนริ้วรอยท่ีต้องการลบ 

 

 
 

9. ผิวส่วนท่ีตัดลอกไว้จะถูกวางลงไป โดยเครื่องมือจะเกลี่ยนสีบริเวณขอบให้เข้ากับผิวรอบๆ เพื่อความเรียบเนียนสวยงาม 

10. ลบจุดอื่นๆ บนใบหน้าด้วยวิธีเดียวกัน 

11. เมื่อลบครบทุกจุดแล้วจะก็จะได้ภาพท่ีไม่มีริ้วรอย 

7 

8 
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หลังจากลบริ้วรอยบนใบหน้าเรียบร้อยแล้ว ในข้ันตอนต่อไปจะเป็นการลบริ้วรอยใต้วงแขน 

12. เลือกใช้ Healing Brush Tool และก าหนดขนาดให้ใหญ่กว่าริ้วรอยที่ต้องการลบเล็กน้อย 

13. กด <Alt+คลิก> คัดลอกพื้นผิวบริเวณที่เรียบเนียนสุด จากนั้นใช้วิธีแดรกเม้าส์ลบริ้วรอยตามทิศทางที่ต้องการ ซึ่งวิธีการ

แดรกเม้าส์จะดีกว่าการคลิกเป็นจุดๆส าหรับการลบริ้วรอยท่ีเป็นเส้น เนื่องจากจะได้เรียบเนียนไม่เป็นจ้ าๆ 

14. หลังจากลบริ้วรอยใต้วงแขนเรียบร้อยแล้ว จะได้พื้นท่ีผิวใต้วงแขนที่เรียยบเนียนขึ้น 

  
 

เทคนิคการรีทัชเพ่ือเพ่ิมพื้นที่ผิวท่ีเรียบเนียน 

 เป็นการหาจุดของพื้นที่ผิวท่ีมีพื้นผิวสว่างและเรียบเนียนที่สุด จากนั้นใช้เครื่องมือในการ stamp เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวที่เรียบ

เนียนให้เพิ่มขึ้นและขยายไปยังบริเวณอื่นๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. ท าการคลิกปุ่ม Create a new layer สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา และก าหนด ช่ือเลเยอร์เป็น Soft skin 

 

2. คลิกเครื่องมือ Clone Stamp Tool  

3. ก าหนดรายละเอียด Brush ให้เป็นขอบฟุ้ง และมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ท่ีมีแสงตกกระทบเล็กน้อย 

4. ก าหนด Options ของเครื่องมือ โดยก าหนดค่า Opacity : 60% และ Flow : 60% เพื่อให้น้ าหนักของ Brush ลดลง 

(การก าหนดค่า Brush ให้ลดลงเพื่อไม่ให้เกิดเป็นรอยจ้ าๆ ดังนั้นจึงควรใช้น้ าหนักของแปรงน้อยๆ และค่อยๆท าซ้ าๆไป

จนได้ผลลัพธ์ที่เรียบเนียน) 

 
5. <Alt+คลิก> เลือกพื้นที่ตรงบริเวณแก้มของนางแบบในส่วนท่ีสว่างที่สุด 

 

 
 

6. แดรกเมาส์วนเป็นวงกลมซ้ าๆรอบบริเวณที่เลือก จนได้พื้นผิวท่ีเรียบเนียนเพิ่มขึ้น 
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7. เพิ่มพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นจุดตกกระทบของแสงในส่วนอื่นๆของภาพ ด้วยวิธีเดียวกันจนครบ 

8. เมื่อได้พื้นที่ผิวส่วนที่ดีๆ เพิ่มขึ้นมาแล้ว ให้กด <Alt+คลิก> บนพื้นที่ดังกล่าว จากนั้นแดรกเมาส์ stamp พื้นที่ผิวไปตาม

ทิศทางแสงบนผิว เหมือนตอนท่ีท างานกับริ้วรอยใต้วงแขน โดยเริ่มจากสว่างไปหามืด 

9. เมื่อท าจนครบทุกจุดแล้ว เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่มีพื้นผิวของนางแบบที่เรียบเนียน (ในกรณีที่มีพื้นผิวการรีทัชเกิน

ออกมา สามารถท าการลบออกได้ในข้ันตอนต่อไป) 

10. คลิกเครื่องมือ Eraser Tool  

11. ก าหนดรายละเอียดให้เครื่องมือโดยให้เป็นแบบขอบฟุ้ง และมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ท่ีจะลบเล็กน้อย 

12. แดรกเมาส์ลบพ้ืนท่ีส่วนเกินออกไป จะได้ผลลัพ์ท่ีเรียบเนียนตามต้องการ 

ในกรณีที่ผลลัพธ์ดูเรียบเนียนจนไม่เป็นธรรมชาติ เช่น ไม่มีร่องรอยรูขุมขุน หรือรายละเอียดอื่นๆ สามารถแก้ไขได้ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คลิกเมนู Filter > Noise > Add Noise… เพื่อเพ่ิมจุดลงไป ท าให้เหมือนพ้ืนผิวมีรอยขุมขนอยู่ 
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2. ในหน้าต่าง Add Noise ปรับค่า Amount : 3% หรือ น้อยกว่า โดยดูผลลัพธ์จากภาพ ให้จุดที่ได้มีขนาดเหมาะกับพื้นผิว 

(ไม่ควรเกิน 3 % เพราะ Noise จะเห็นชัดจนดูไม่เป็นธรรมชาติ) 

 
3. ในพาเนล LAYERS ลดค่าความเข้มของเลเยอร์นี้ลงด้วยการลดค่า Opacity เหลือ 60% เพื่อให้เห็นพื้นผิวจริงของภาพ

ต้นแบบจางๆด้วย 
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4. ปรับสีผิวในภาพให้เข้ากันด้วยการเพิ่ม Contrast เล็กน้อย ด้วยการคลิกปุ่ม Create new fill or adjustment layer 

แล้วคลิกเลือก Curves… 

 
5. ในพาเนล ADJUSTMENTS  คลิกสร้างจุดสองจุดบนเส้นดังภาพ 

 
6. คลิกเลือกจุดแรกให้ท างานแล้วปรับค่า Output : 97, Input : 107 

2 

1 
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7. คลิกเลือกจุดที่สองให้ท างานแล้วปรับค่า Output : 132 , Input : 135 

 
 

8. เราจะได้ผลลัพธ์ของพื้นผิวท่ีมีผิวเรียบเนียนดูเป็นธรรมชาติ และได้ภาพที่ถูกเพิ่มความ Contrast ดูมีรายละเอียดชัดเจน

ขึ้นในระดับหนึ่ง 
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เทคนิคการวาดรูปทรงท่ัวไปด้วย Shape Tool 

 การวาดรูปทรงอ่ืนๆ เช่น กรอบสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี รูปหลายเหลี่ยม หรือ เส้นตรง สามารถใช้เครื่องมือในกลุ่ม Shape 

วาดขึ้นมาได้ เพื่อท าให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
 

 
 

 

 

หมายเลข 1 : Shape Layers  เป็นการวาดรูปทรงและสร้างไว้ในเลเยอร์ใหม่ในช่ือ Shape <เลขล าดับ> 

หมายเลข 2 : สร้างเป็นเส้น Paths เป็นการสร้างเป็นเส้นพาธ ถ้าจะใช้งานต้องแปลงเป็น Selection ก่อน 

หมายเลข 3 : Fill Pixels เป็นการวาดและเติมสีลงในเลเยอร์ที่เลือกหรือเลเยอร์ที่ท างานอยู่ 

หมายเลข 4 : เป็นเครื่องมือสร้างรูปทรงอ่ืน 

หมายเลข 5 : ออปช่ันเพิ่มเติม เช่น ความโค้งมนของรูปสี่เหลี่ยมมุมมน 

หมายเลข 6 : วิธีรวมกันของรูปทรงท่ีวาด 

หมายเลข 7 : เลือกสไตล์ 

หมายเลข 8 : เลือกสี 

 

 สามารถยกตัวอย่างการสร้างรูปทรงได้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นการวาดรูปทรงโดยใช้เทคนิคการรวมรูปทรงเข้า

ด้วยกันเพื่อสร้างเป็นช้ินงานท่ีต้องการ 

1 

2 

3 
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1. สร้างช้ินงานใหม่ โดยเปิดเอกสารใหม่ พร้อมทั้งก าหนดรายละเอียดตามที่ต้องการ 

 
 

2. เลือกเครื่องมือวาดรูปทรง  

 
 

3. เลือกเครื่องมือ Shape Layers  เพื่อท าการวาดรูปทรงและสร้างไว้ในเลเยอร์ใหม่ 

 
 

4. เลือกสไตล์  และเลือกสี  
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5. วาดรูปทรงแรก  

 
6. คลิก Add to shape Area   

 
 

7. ท าการวาดรูปทรงต่างๆ เพิ่มเติมในเลเยอร์ดังกล่าว 

 
8. จะได้ลักษณะรูปทรงบนเลเยอร์ดังภาพ โดยรูปทรงท่ีได้จะเป็นช้ินเดียวกัน 

 
 

น ารูปทรงท่ีได้มาตกแต่งเพิ่มเติม ด้วยเลเยอร์สไตล์ (Layer Style) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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9. คลิกจากปุ่ม  Add a Layer style บนพาเนล Layers 

10. คลิกเลือกสไตล์ Inner Glow คือสไตล์ที่ใช้ในการก าหนดการฟุ้งกระจายของแสงจากภายในรูปทรง ท าให้ขอบภาพดู

เบลอ เหมือนถูกบังภาพด้วยสีและความฟุ้งที่ระบุไว้ โดยก าหนดรายละเอียดดังนี้ 

 
 

11. หลังจากนั้นคลิกเลือกสไตล์ Bevel and Emboss เป็นสไตล์ที่ใช้ก าหนดเอฟเฟ็คต์ให้ออบเจ็คมีเหลี่ยมมุม และความ

นูน ท าให้ดูมีมิติและน่าสนใจ โดยก าหนดรายละเอียดดังนี้ 
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12.  หลังจากนั้นคลิกเลือกสไตล์ Gradient Overlay คือการไล่เฉดสี จากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง หรือสลับหลายสี ดังมี

รายละเอียดดังนี้ 

 
 

13. หลังจากนั้น คลิกเพิ่มเลเยอร์   ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ในการวาดรูปทรงส าหรับตกแต่งเป็นเกสรดอกไม้ โดยก าหนด

รายละเอียดต่างๆ เหมือนการตกแต่งขั้นต้น ตามความต้องการ 
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เทคนิคการวาดภาพและระบายสี 

 ตัวอย่างขั้นตอนการสร้างช้ินงาน การวาดภาพและระบายสี 

1. สร้างช้ินงานใหม่ โดยเปิดเอกสารใหม่ พร้อมทั้งก าหนดรายละเอียดตามที่ต้องการ 

 
 

2. ท าการ Click เลือก Create a new layer     พร้อมท้ังตั้งช่ือ Layer ใหม่ 

เพื่อใช้ในการสร้างภาพ 

 
 

3. คลิกเลือก รูปทรงเพื่อใช้ในการสร้างภาพ พร้อมทั้งก าหนดคุณสมบัติของการสร้าง Shape เป็นแบบ Fill Pixels เพื่อ

สร้างรูปทรงท่ีต้องการใน Layer ที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี ้
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4. ท าการวาดรูปทรงท่ีต้องการ 

 
5. ใช้เครื่องมือส าหรับการเลือกขอบเขตของภาพ (Selection) เพื่อท าการเลือกรูปทรงที่สร้างขึ้น โดยในที่นี้ ใช้เครื่องมือ 

Magic Wand Tool ท าการเลือกที่วัตถุ 

 
 

6. หลังจากนั้นท าการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการระบายสี โดยในที่นี้จะท าการระบายสี ในรูปแบบการไล่เฉดสี โดยเลือก

เครื่องมือ Gradient Tool     

7. ท าการเลือกสี และรูปแบบท่ีต้องการระบาย  
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8. ท าการเทสี ลงในรูปทรงท่ีต้องการ โดยคลิกค้างไว้และลากเม้าส์ไปในทิศทางที่ต้องการไล่เฉดสี จะได้ผลลัพธ์ดังรูป 

 
หลังจากนั้น กด Ctrl + D เพื่อยกเลิกการเลือกรูปทรง 

9. หลังจากนั้นใช้ Shape Tool วาดรูปวงกลม 2 วงซ้อนกัน เพิ่มเติม  โดยในครั้งนี้เลือกรูปแบบการเทสีเป็นแบบ Paint 

Bucket Tool    ดังภาพ 

 

10. ใช้เครื่องมือ Pen Tool  ในการวาดภาพเพิ่มเติมดังนี้ 

ในกรณีที่ต้องการปรับแก้ไขเส้นที่วาดขึ้น สามารถเลือกที่

เครื่องมือ  Direct Selection Tool และน ามาคลิกเลือกที่เส้นเพื่อท าการปรับแต่งแก้ไขได้ 
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11. หลังจากนั้นท าการคลิกขาวท่ีเส้น เลือกค าสั่ง Make Section เพื่อก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส าหรับการเทสี 

 

 

 
 

12. หลังจากนั้นท าการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการระบายสี โดยในที่นี้จะท าการระบายสี ในรูปแบบการไล่เฉดสี โดยเลือก

เครื่องมือ Gradient Tool  (เหมือนกับข้อ 6 แต่เลือกสีตามความชอบ) 

 
13. ใช้พู่กันวาดตกแต่งคิ้วเพิ่มเติม  
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14. หลังจากนั้นใช้เครื่องมือ Pen Tool ในการตกแต่งภาพ และ ใช้การระบายสีแบบไล่เฉดสี ด้วยเครื่องมือ Gradient Tool 

ให้ได้ภาพที่ต้องการดังตัวอย่าง 

 

15. ท าการเลือกรูปทรงส าเร็จ    (Custom Shape Tool) และเลือกรูปทรงท่ีต้องการ  

 
 

16. คลิกลากวาดรูปทรง  

 

17. คลิกเลือกเครื่องมือ   แล้วพิมพ์ข้อความลงในรูปทรงท่ีสร้างขึ้น 
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18. ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ข้อความรอบรูปทรงท่ีสร้างขึ้น ท าได้โดย ก าหนดเส้นพาธในบริเวณที่ต้องการพิพม์ข้อความ โดยใช้

เครื่องมือ Pen Tool   

 

19. คลิกเลือกเครื่องมือ  แล้วพิมพ์ข้อความบนเส้นพาธ  

 
20. ผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างช้ินงานนี้ ดังแสดงในภาพ 

 


