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1.  แสดงภาพ (Viewer) 

 ใชสําหรับแสดงภาพ ทําหนาที่คลายๆ โปรแกรม ACDSee ถาตองการดูภาพแบบเต็มจอกเ็พียงดับเบิ้ลคลิ๊ก 

และเมื่อตองการกลับมาดูภาพแบบยอกเ็พียงดับเบิล้คลิ๊กอีกทีเทาน้ัน 

 

http://www.photoscape.org/ps/main/download.php


2.  แกไขภาพ  (Editor) 

ใชสําหรับ ยอรูป ใสกรอบ แตงรูป ปรับสี (ตกแตงรูปภาพ) 

 
มีแถบเครื่องมือทั้งหมด 4 แถบคือ 

2.1 หนาหลัก (HOME) 

 
1=ทําภาพใหเปนภาพซีเปย (สไตรโบราณ) 2=ทําภาพใหเปนภาพโทนสีเทา 

3=ทําภาพใหเปนภาพขาวดาํ   4=ทําภาพใหมีสีเหมือนฟลม 

 5=หมุนซาย 90 องศา 6=หมุน-ขวา 90 องศา 

7=กลับภาพจากซายไปขวา 8=กลับภาพจากบนลงลาง 

9=หมุนภาพอิสระตามองศาที่ตองการ 10=บอกขนาดของภาพทีเ่ลือก 

11=ชื่อของภาพที่เลือก 12=ขนาดของภาพที่เลือก 

13=แสดงขนาด 1:1 14=แสดงภาพเต็มขนาดของหนาตาง 

15=ขนาดของภาพที่แสดง(คิดเปน %) 16=ขยายภาพที่แสดง 

17=ยอภาพทีแ่สดง 18=ลบมุมและกําหนดความหนาเสนขอบภาพ 

19=เพิ่มเสนขอบดานนอก 20=วาดเสนกรอบบนภาพ 

21=กําหนดแบบเสนกรอบปจจุบันไวในเมนูใชบอย 22=ปรับขนาดภาพไมรวมกรอบ 



23=ปรับความสวาง ความเขม ความอิ่มตัวของสี 24=ปรับระดับความเขม (level) ของสีอัตโนมัติ 

25=ปรับระดับสีเทียบเคียง (contrast)อัตโนมัติ 26=ปรับระดับความคมชัดของภาพ 

27=เอฟเฟคอื่นๆ ในการตกแตงรูปภาพ 28=กําหนดความสวางเฉพาะบริเวณ 

29=เพิ่มความสวางในสวนที่มืดของภาพ 30=ยกเลิกสิ่งที่กระทํากอนหนา 

31=ทําซ้ําส่ิงทีก่ระทํากอนหนา 32=ยกเลิกการแกไขภาพทัง้หมด 

33=บันทึกการแกไขภาพ 

2.2 วัตถุ (Object ) 

 
1=แทรกภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2=เพิ่มกลองคาํพูด 3=แทรกตัวอักษร 

4=แทรกตัวอักษรที่สามารถกําหนดตัวอักษรไดหลายแบบ 5=เพิ่มสัญลกัษณ  

6=วาดเสนอิสระ 7=วาดเสนตรง  

8=สรางกรอบสี่เหลี่ยม 9=สรางกรอบมุมมน  

10=วาดวงกลม/วงรี 11=วาดรูปหลายเหลีย่ม สามารถกําหนดจํานวนได 

12=วาดรูปหลายแฉกสามารถกําหนดจํานวนแฉก 13=กําหนดความทึบ-โปรงของวัตถุที่แทรก  

14=กําหนดความหนาของเสน 15=กําหนดความโคงมนของกรอบ  



16=เลือกสี, ระบายสีภายในกลอง(แรเงา) 17=เลือกสีเสนขอบ     

18=เลือกลกัษณะของเสน 19=เลือกแกไขวัตถุ  

20=ลบวัตถุที่เลือก 21=คัดลอกวัตถุที่เลือก 

22=กําหนดใหวัตถุที่เลือกอยูดานหนาวัตถุอ่ืน 23=กําหนดใหวัตถุที่เลือกอยูดานหลังวัตถุอ่ืน  

24=เปดหนาตางแกไขคุณสมบัติของวัตถุ 25=รวมภาพเขากับวัตถุใหเปนภาพเดียวกัน 

 2.3 ตัดภาพ (Crop) 

ใน Tab น้ีจะมีเครื่องมือเอาไวสําหรับตัดรูปใหเหลือแคที่เราตองการ  มีขนาดใหเลือกวาจะเอาขนาดไหนกดดู

ได  แตถาเราไม Fix ขนาด เราก็เลือกไวที ่การตัดภาพอิสระ(1)  หากเราจะตัดภาพเปนวงกลมหรือวงรีใหเลือกชอง (2)  

เราสามารถตัดภาพโดยการคลิกเมาสคางไวแลวลากเพื่อเลือกพื้นที่จากนั้นก็คลิ๊ก (3) เพื่อตัดภาพสวนที่ไมตองการออก 

และกด (4) เพื่อบันทึกสวนที่เลือก 

 
 2.4 ขอบเขต (Region) 

 
วิธีใชคือ ลากครอบพื้นที่ในรูปเลย  ภาพก็จะกลายเปนแบบที่เราเลือกทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการเซฟรปู 

 เมื่อเราแกไขภาพเสร็จเรียบรอยคลิกที่ “บันทึก(save)” หนาจอจะขึ้นปอปอัพ 

 
ที่แนะนําคงเปน “บันทึกเปน” (Save As) กันพลาด แลวเราก็คุนๆกนัอยูแลว พอกด Save As ก็จะมีให

เลือกโฟลเดอรที่ตองการจัดเก็บ  จากน้ันกเ็ลือกคุณภาพของรูป  

 
 

 

 

 

 



3. การแกไขเปนกลุม (Batch Editor) 

เอาไวจัดการรปูเปนรอยเปนพันรูปไดโดยการคลิก๊ๆ ยอรูป แตงรูป  ใสลายนํ้า ใสชื่อเรา ฯลฯ ทําทีเดียว 

แสดงผลทุกรปูทั่วถึงกัน  ไมยากเลย เลือกโฟลเดอรรูปทางซายมือที่เราจะทํา แลวคลิ๊กคางไว ลากมาปลอยตรงกลาง จะ

เอารูปไหนบาง ลากมาเลยรูปที่เราลากมา จะไปเรียงกันอยูดานบนนั่นเอง 

 
เลือกรปูจนพอใจแลว ก็มาดูแถบเครื่องมือในการแกไขภาพ  แบงออกเปน 3 แถบ  

3.1 หนาหลัก (Home) 

เปนแถบเครือ่งมือในการใสกรอบใหภาพ กําหนดขนาดภาพ ต้ังคาดานเดียวสวนดานอื่นจะตั้งคาสัมพันธ

กับดานที่เราตัง้คาอัตโนมัติ 

 3.2 ฟลเตอร (Filter) 

 เปนแถบเครือ่งมือในการใสเอฟเฟคตางๆ เชน ปรับ ขาว ดํา สวาง มืด ใสลูกเลน เพิ่มความคมชดั ปรับแสง 

สี เสียง (ลักษณะของการทํางานเหมือนการปรับแตงในขอ 2.1) 

 3.3 วัตถุ (Object) 

  เปนแถบเครือ่งมือที่มีลักษณะการทํางานเหมือนการปรบัแตงภาพในขอ 2.2 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หลังจากแกไขภาพเสรจ็แลว เมื่อจะทําการบนัทึกภาพที่ทาํการแกไขทั้งหมด  ใหคลิ๊กเลือก แปลงทั้งหมด

(Convert All) พอกดปุบ จะมีหนาตางบันทึกขึ้น เลือกที่อยูของรูปทีเ่ราตองการบันทึก (มีคําอธิบายในภาพแลวคะ) 

 แนะนําใหเลือกกําหนดไฟลปลายทางเอง โดยการกดปุม 3 จุดเพื่อคนหาโฟลเดอรทีจ่ะทําการบันทึก 

ถัดไป จะเปนสวนของชื่อไฟล เราสามารถเปลีย่นชื่อไฟลจะไดไมงง ไมซอนทับกัน โดยจะเรียงลําดับไหอัตโนมัติ 

ตามการเรียงรปู (ไมจําเปนตองเปลี่ยนก็ได ถาโฟลเดอรเก็บรปูไมมีรปูที่ซ้ํากันอยูแลว หรือเปนโฟลเดอรวาง) 



 
จากน้ัน รอสักครู 

 
 

 
 

 



4. การจัดหนา (Page) 

 
 ใชในการจัดเรียกภาพในรปูแบบตางๆ สามารถเพิ่มขนาดรูปไดดวย size มาตรฐานเริ่มตนที่ 404 x 404 

ถาเรากดที่ตัวการตูน จะเลือกขนาดใหญ หรือเล็กไดตาม % เมื่อเสร็จส้ินการจัดเรียงภาพก็คลิก๊ที ่“บันทึก” แตถา

ตองการแกไขอื่นๆ ใหเลือกแกไขหนาตางแกไขภาพ (ขอ2) ก็จะเดงขึน้มาใหเราทําการแกไขภาพ 

 



5.  การรวมภาพ (Combine) 

เปนการรวมภาพใหอยูในเฟรมเดียว เริม่แรกเลย เลือกรูปกอน เลือกแลวกล็ากขามมาเชนเดิม (หรือใชกด 

“เพิ่ม (Add)” ขวามือก็ไดนะคะ)  เมนูอ่ืนๆเปนการปรบั ใสกรอบ ใสเสน ปรับขนาด เหมือนกับขอ 4 

ลักษณะในการจัดเรียงมีทั้งสิ้น 3 แบบคือ ตอลงดานลาง  

 
ตอไปดานขาง 

 



และตอเปนตาราง (แนะนําวาภาพที่นํามาตอเปนตารางนั้นตองมีขนาดกวาง-ยาวเทากัน ภาพที่ออกมาจึงจะดูสวยงาม 

ไมงั้นภาพจะดูขาดๆ เพราะโปรแกรมจะตดัภาพใหมีขนาดเทากันกอนรวมภาพ) 

 
 

6. การทําภาพเคล่ือนไหว (AniGif) 

เอาไวทํารูปกระพริบนั่นเอง  (เราควรทีจ่ะ ทํารูปใหได สวยงามและมีขนาดเทากันมาซะกอน)  วิธีทําภาพเคลื่อนไหว   

เริ่มกเ็ลือกภาพที่ตองการจะนํามาทําภาพเคลื่อนไหวโดยวิธีคลิก๊แลวลากเหมือนเดิม   

 



พอลากมารปูที่ 2 มันก็กระพริบเลยทันที !!! จากน้ันก็ไปที่ต้ังเวลา  กดแลวก็พิมพเวลาไปซกั 100 คะ 100 เทากับ 1 

วินาที  และยังสามารถดูความแตกตางไดทันที 

        
หนาตางแกไขเวลาเปลีย่นภาพ     เอฟเฟคในการเปลีย่นภาพ 

เมื่อไดภาพทีพ่อใจแลวก็บนัทึกไดเลย 

 
 

7. การพิมพ (Prints) 

ใชสําหรับจัดรูปแบบการพิมพ พรอมทั้งแสดงตัวอยาง 

 



8.  การแบงภาพ  

 ใชสําหรับแบงภาพออกเปนสวนๆ สามารถกําหนดจํานวนที่แบงได 

 

 



9. การถายภาพหนาจอ  (Screen Capture) 

เปนการแคปภาพหนาจอ แบบ Advance 

 
ถายภาพหนาจอปจจบุันทั้งหมด ->เมื่อคลิ๊ก มันก็จะเดงไปที่ หนา Editor อัตโนมัติ พรอมตกแตงและบันทึก 

ถายภาพเฉพาะหนาตาง ->เมื่อคลิ๊ก ก็จะเดงไป หนาจอที่อยูดานหลังของโปรแกรม เมื่อเราเอาเมาสไปชี้ตรงไหนก็

จะเกิดกรอบสีดําลอมรอบ เราอยากถายภาพตรงไหน ก็คลิ๊กเมาส 1 ที มันก็จะเดงไปใหที่หนา Editor เชนกัน 

ถายภาพขอบเขตที่เลือก ->เมื่อคลิก๊กจ็ะเดงไป หนาจอที่อยูดานหลังของโปรแกรม คลิ๊ก 1 ครั้ง จะมีเมาสลาก

ออกมาเปนกรอบ คลิ๊กอีก 1 ครั้งเปนการสิน้สุดมันก็จะเดงไปใหที่หนา Editor เชนกนั 

 

 

 

 

 

 



10.  การเลือกสี (Color Picker)  

11.  การแปลงไฟล RAW (Raw Converter) 

 ใชสําหรับแปลงไฟล Raw จากกลองดิจิตอลเปน JPG 

12.  การเปลีย่นชือ่ไฟล  (Rename) 

 



 
13.  หนาโฉมเพจของโปรแกรมโฟโตสเคป 

 


