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Adobe Photoshop CS5
Adobe Photoshop เปนโปรแกรมสําหรับสรางและแกไขรูปภาพที่ครอบคลุมงานประเภทสิ่งพิมพ วีดี
ทัศน นําเสนอ มัลติมีเดีย ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต โดยระบบจะตองมี
๑) ความเร็วซีพียู (CPU) ขั้นต่ํา 1.8 GHz หรือมากกวา
๒) หนวยความจํา (Ram) 1 GB
๓) พื้นที่วางในฮารดดิสก 1 GB
๔) ความละเอียดของจอภาพขั้นต่ํา 1,024 x 768
๕) ไดรว DVD-ROW สําหรับใส DVD ติดตั้งโปรแกรม
โปรแกรม Photoshop CS5 จะแตกตางจาก CS3 และ CS4 เล็กนอย โดยปรับการใชงานใหดูงายขึ้น มีการ
เก็บรวบรวมเครื่องมือที่เกี่ยวของเอาไวในที่เดียวกัน เพิ่มชุดเครื่องมือเขามาใหม และลดขั้นตอนการทํางานให
นอยลง จึงทําใหใชงานสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งหนาจอใหมของ Photoshop CS5 มีสวนประกอบดังภาพ

- Application Bar แถบเครื่องมือที่เก็บปุมคําสั่งที่ใชงานบอย ๆ เอาไว เชน เปดโปรแกรม Bridge หมุนพื้นที่
ทํางาน ยอ-ขยายภาพ , จัดเรียงวินโดวภาพ
และจัดองคประกอบของเครื่องมือตามพื้นที่ใชงาน
(Workspace)
- Menu Bar กลุมคําสั่งตาง ๆ ที่ใชจัดการกับไฟล , ทํางานกับรูปภาพ และใชการปรับแตงการทํางานของ
โปรแกรม โดยแบงเมนูตามลักษณะงาน
- Tool Panel กลองเครื่องมือ ที่ใชในการวาด ตกแตง และแกไขภาพ
- Option Bar สวนที่ใชปรับแตงคาการทํางานของเครื่องมือตาง ๆ โดยรายละเอียดในออปชั่นบารเปลี่ยนไป
ตามเครื่องมือ
- Panel คําสั่งควบคุมการทํางานตาง ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop

1. การตัดขอบภาพ (Crop)
ถาหากรูปภาพมีขนาดใหญเกินไป หรือตองการนําภาพมาใชเพียงบางสวน โดยตัดขอบภาพสวนที่ไม
ตองการใชได ดวยเครื่องมือ Crop มีขั้นตอนดังนี้

1) คลิกที่ปุม Crop

2) เลือกพื้นที่ที่ตองการ

3) กดปุม Enter บนคียบอรด เพื่อยืนยันการตัดภาพ หรือกดคีย Esc เพื่อยกเลิกการเลือก

2. การใชเครื่องมือกลุม Marquee Tool
เปนกลุมเครื่องมือที่ใชสราง Selection รูปทรงเรขาคณิต ประกอบดวยเครื่องมือ 4 ชิ้น คือ
ใชสราง Selection เปนพื้นที่สี่เหลี่ยม
ใชสราง Selection เปนพื้นที่วงกลมหรือวงรี
ใชสรางเสน Selection แนวนอนขนาด 1 พิกเซล
ใชสรางเสน Selection แนวตัง้ ขนาด 1 พิกเซล

2)

2.1 การสราง Selection เปนรูปสี่เหลี่ยม และวงกลม/วงรี ทําดังนี้
1)
คลิกคางแลวเลือกเครื่องมือ
กําหนดออปชั่นการเลือก
หรือ
เลือก
หรือเลือก

3)
เริ่มตน

คลิกตําแหนงเริ่มตน และ คลิกลากบนภาพไปถึงตําแหนงสิ้นสุด

สิ้นสุด

1)

2.2 สราง Selection เสนแนวนอนหรือแนวตั้งขนาด 1 พิกเซล ทําดังนี้
คลิกคางแลวเลือกเครื่องมือ
2) กําหนดออปชั่นการเลือก
หรือ

๔
3) คลิกบนภาพ

เลือก
หรือเลือก

2.3 การสราง Selection ที่ซับซอน
ในการสราง Selection ที่ซับซอนหลาย ๆ จุด เชน จะสรางใหม หรือจะสรางเพิ่มตอจากของเดิม หรือ
หักลบพื้นที่ออก เปนตน จะมีอยู 4 ตัวเลือกดังนี้
Intersect with selection ใชลาก Selection ครอบทับของเดิมที่มี
Subcratc from selection ใชลบ Selection เดิมออกเหลือไวในสวนที่ไมทับกัน
Add selection ใชสราง Selection ตอจากพื้นที่เดิมที่มีอยู
New selection ใชสราง Selection ใหมทุกครั้งทีเลือก

2.4 การกําหนดคา Feather กอนสราง Selection ทําไดโดยพิมพตัวเลขในชอง Feather บน
ออปชั่นบาร เชน 10px (พิกเซล) ดังภาพ ใชกําหนดคาการฟุงกระจายบริเวณขอบของ Selection มีหนวยเปน
พิกเซล ทําใหขอบของภาพที่เลือกดูเบลอ หรือนุมนวลขึ้นเมื่อกอปปไปใชงาน

กําหนดคา
Feather

Feather = 10 px
Feather = 0 px

2.5 การกําหนด Anti-alias ใชกําหนดใหขอบของ Selection บริเวณที่เปนเสนโคงหรือแนวเฉียง ดู
เรียบไมมีรอยหยักขรุขระใหเห็นเวลากอปปภาพไปใชงาน ดังตัวอยาง
Anti-alias

2.6 ออปชัน่ Style ใชกําหนดวิธีสราง Selection เมื่อคลิกลากเมาสไปเลือกพื้นที่ โดยปกติใหเลือก
แบบ Normal คือ เลือกไดอิสระตามที่เราคลิกลากเอง หรือจะเลือกเปน Fixed Size กําหนดขนาดตายตัวลงไป
เลยวาตองการใหเลือกกวาง และสูงกี่พิกเซล

Ulead Video Studio 11
Ulead Video Studio เปนโปรแกรมตัดตอวีดีโอที่มีการใชงานไมยากจนเกินไป โปรแกรมนี้มีเครื่องมือ
ตางๆ สําหรับตัดตอวีดีโออยางครบถวน เริ่มตั้งแตจับภาพจากกลองเขาคอมพิวเตอร ตัดตอวีดีโอ ใสเอ็ฟเฟกต
ตางๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคําบรรยาย ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดตอกลับลงเทป , VCD, DVD หรือ
แมกระทั่งเผยแพรผลงานทางเว็บ
สวนประกอบของโปรแกรม Ulead Video Studio 11

1.
Step Panel กลุมของปุมที่ใชสลับไปมาในขั้นตอนตางๆ ของการตัดตอวีดีโอ เชน ตองการจับ
ภาพจากกลองวีดีโอคลิกปุม Capture หากตองการแกไข/ตัดตอวีดีโอ คลิกปุม Edit ตองการใสขอความในวีดีโอ
คลิกปุม Title เปนตน
2. Menu Bar แถบเมนูของชุดคําสั่งตางๆ เชน สรางโครงการใหม เปดโครงการ บันทึกโครงการ เปนตน
3. Options Panel สวนนี้จะมี ปุมและขอมูลอื่นๆ ที่ใหปรับแตงคลิปที่เลือกไว ฟงชั่นกตางๆ ในสวน
นี้จะเปลี่ยนไปตามขั้นตอนที่กําลังทํางานอยู
4.
Preview Window หนาตางแสดงคลิปปจจุบัน, ตัวกรองวีดีโอ, เอฟเฟกต, หรือตัวหนังสือ
ตองการดูผลลัพธของการตัดตอตางๆ สามารถดูไดในหนาตางนี้
5.
Navigation Panel มีปุมสําหรับเลนคลิปวีดีโอและสําหรับตัดวีดีโอ ในขั้นตอนการจับภาพ, สวน
นี้จะทําหนาที่เปนอุปกรณควบคุมกลองวีดีโอ เชน เลนวีดีโอ หยุด หยุดชั่วขณะ กรอไปขางหนา กรอกลับ เปนตน
6.
Library เก็บและรวบรวมทุกอยางไว ไมวาจะเปน วีดีโอ, เสียง, ภาพนิ่ง, เอฟเฟกตตางๆ เปนตน
ทําใหสะดวกในการเรียกใชงาน
7.
Timeline แสดงคลิป, ตัวหนังสือและเอฟเฟกตตางๆ ที่อยูในโครงการ

ขั้นตอนตางๆ ในการตัดตอวีดีโอ
1. เมนู Capture ในขั้นตอน Capture สามารถบันทึกวีดีโอจากกลองวีดีโอดิจิตอล
เปนไฟลลงในคอมพิวเตอรได และสามารถที่จะบันทึกภาพจากวีดีโอเปนภาพนิ่ง
ได
2. เมนู Edit สามารถที่จะเรียงลําดับคลิปวีดีโอ หรือแทรกคลิปวีดีโออื่นๆ เขามาใน
กระบวนการตัดตอ สามารถใสเอ็ฟเฟกตระหวาง scene ลบคลิปวีดีโอที่ไม
ตองการออก ตัดคลิปวีดีโอบางสวนที่ถายเสียหรือไมตองการออกได
3. เมนู Effect สามารถใสทรานสิชั่น (transition) ระหวางคลิปวีดีโอได โดยมีกลุม
ของทรานสิชั่นตางๆ ใหเลือกอยางมากมายใน Library ทรานสิชั่น เปนเอ็ฟเฟกต
ที่ใสไวในระหวางคลิป ทําใหวีดีโอดูนาสนใจยิ่งขึ้น
4. เมนู Title ใสตัวหนังสือในวีดีโอ เชน ชื่อเรื่องวีดีโอ แสดงชื่อบุคคล หรือตัวหนังสือ
ปดทายวีดีโอ ใครถายทํา ถาย ที่ไหน เปนตน สามารถที่จะสรางตัวหนังสือแบบ
เคลื่อนไหวได มีมากมากหลายแบบ หรือจะเลือกชุดสําเร็จรูปจาก Library ก็ได
5. เมนู Audio ขั้นตอนนี้สําหรับใสดนตรีประกอบวีดีโอ สามารถเลือกเพลงจากแผน
CD แลวบันทึกมาเปนไฟลทําดนตรีประกอบได บันทึกเสียงบรรยายวีดีโอ รวมทั้ง
การปรับแตงเสียงตางๆ
6. เมนู Share ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทาย เมื่อตัดตอวีดีโอเสร็จ เปน การสรางไฟล
วีดีโอสําหรับเผยแพรผลงาน สามารถทําไดหลายแบบ เชน สรางไฟลวีดีโอสําหรับ
เผยแพรผลงานบนเว็บ เขียนวีดีโอที่ตัดตอเสร็จแลวกลับลงเทปอีกครั้ง เขียนลง
แผน CD เปน VCD หรือเขียนลง DVD

