
เอกสารประกอบ 
รายวิชา พื้นฐานการออกแบบสือ่ดิจิตอลส าหรับงานออกแบบกราฟิก (5551701) 

 
ควารู้เบื้องต้น ความหมายของกราฟิก 

• กราฟิก (Graphic) 

ค าว่า กราฟิก มาจากค าในภาษากรีก 2 ค า คือ  
แปลว่า “การวาดเขียนและเขียนภาพ” 

แปลว่า “การเขียน”  

กราฟิก รวมถึง งานศิลปะ การวาด การพิมพ์  เป็นรูปแบบการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง  ที่ใช้ศลิปะมาเกี่ยวข้อง  เพ่ือ
สร้างสัญลักษณ์  ที่เข้าใจง่ายและตรงกันระหว่างผู้สื่อสาร กับผู้รับสาร  ให้เข้าใจความหมายได้ทันที ตรงตามท่ี ผู้สื่อสาร
ต้องการ 
 
ประวัติความเป็นมาของกราฟิก 

1. กราฟิก (Graphic) เริ่มมีมาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
2. เป็นรูปภาพ ภาพเขียน ตามผนังถ้ า 

3. ใช้เครื่องมือที่เป็น ดินที่มีสี หรือกระดูกคมๆ  
4. ในยุคประวัติศาสตร์ อียิปต์เป็นต้นแบบของอารยธรรมตะวันตก 

5. มีการเล่าเรื่องราวโดยใช้ Graphic Art เขียนตามก าแพงปิระมิด 

6. กรีกกรับอารยธรรมอียิปต์มาใช้ปรับปรงุให้เข้ากับ เรขาคณิต 

7. ในสมัยกรีกจะเน้นเป็นรูปวาด และน าไปใช้ในการเขียนต ารา 

8. ศิลปะทางด้านน้ีได้รับความนิยมมากในยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ 

9. ปัจจุบันกราฟิกได้รับการพัฒนาและเจริญมากข้ึนเรื่อยๆ  
10. มีการขยายขอบเขตงานให้กว้างมากข้ึน เช่น งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การแสดง  

ธุรกิจ ฯลฯ 
 
ความหมายคอมพวิเตอร์กราฟิก 

• คอมพิวเตอร์กราฟิก 

คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับกราฟิกต้ังแต่ข้ันตอนการเตรียมการออกแบบ 
น าเสนอ และน ากราฟิกไปใช้งาน 

1.  เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย     
2.  เกิดการเรียนรู้  การศึกษา   
3.  เกิดความน่าสนใจ  ประทับใจ  และน่าเชื่อถือ 

4.  กระตุ้นความคิด   
5.  ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์

6.  ส่งเสริมความก้าวหน้าทางความคิด 
 
งานกราฟิก 

งานกราฟิก  หมายถึง งานการวางแผนทางศิลปะและการท าหัวเรื่อง โดยรู้ขนาดสัดส่วน และหลักในการออกแบบ รวมถึงการ
ใช้สีประกอบเพ่ือเน้นและดึงดูดความสนใจให้มากข้ึน และเป็นการให้รายละเอียดที่เพ่ิมข้ึนด้วย 
 
ขอบข่ายงานกราฟิก 

งานกราฟิกไม่ใช่เพียงแค่งานพิมพ์เท่าน้ัน เพราะโดยทั่วๆ ไปงานต่าง ๆ ก็ 
ได้น างานกราฟิกไปใช้ด้วย โดยยังเน้นจุดเด่นคือ มุ่งให้ผู้ดูรับรู้ได้โดยทาง 

สายตา เช่น 



• งานประชาสัมพันธ์ (ภาพ + เน้ือหา) 
• งานโทรทัศน์ (Title , Slide , ภาพประกอบ) 
• งานจัดฉาก 

• งานสิ่งพิมพ์ต่าง (หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร) 
• งานออกแบบ (แบบบ้าน แบบอาคาร)  ฯลฯ  
 
คุณค่าของงานกราฟิก 

1. เป็นสื่อกลางให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

2. สามารถท าหน้าท่ีเป็นสื่อ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
3. ช่วยให้งานมีความน่าสนใจ 

4. ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และการตัดสินใจ 

5. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์

6. ท าให้ผู้พบเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ท้ังการกระท าและความคิด 
 

การออกแบบกราฟิก (GRAPHIC DESIGN) 

งานกราฟิกเป็นงานที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก ส่งที่เรามองเห็นด้วยตาจะโน้มน้าวจิตใจได้ดีกว่าการ
รับรู้ประเภทอื่นๆ ดังน้ันงานกราฟิกที่ดีต้องข้ึนอยู่กับการออกแบบที่ดีด้วย ต้ังแต่การออกแบบเบื้องต้น การลงสี การจัดวาง
องค์ประกอบต่างๆ  
 
Graphic  Designer  จะใช้วิธีการทางศิลปะและหลักการออกแบบร่วมกันสร้างสรรคร์ูปแบบต่างๆ  ออกมาเพ่ือ ให้ เกิด
ศักยภาพสูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผูร้ับสารการออกแบบกราฟิก (GRAPHIC 

DESIGN)  วิธีการออกแบบและวิธีแก้ปัญหาการออกแบบโดยน าเอารูปภาพประกอบ (Illustration) ภาพถ่าย (Photography)  

สัญลักษณ์ (Symbol)  รูปแบบ และขนาดของตัวอักษร  (Typography)  มาจัดวางเพ่ือให้เกิดการน าเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน  
เกิดผลดีต่อกระบวนการสื่อความหมายและแสดงคุณค่าทางการออกแบบอย่างตรงไปตรงมา 
 
หลักการออกแบบ 

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

คือ การผนวกส่วนของความคิดลึกๆ ภายในใจประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา แก้ไขโจทย์และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ โดยมีรูปแบบ
ค่อนข้างใหม่ ไม่ซ้ ากับสิ่งที่มีอยู่แล้ว และมีคุณค่าในการตอบโจทย์เปูาหมาย หรือสิ่งที่เราต้องการได้เป็นอย่างดี 

โดยปกติ เมื่อพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ หลายๆ คนอาจจะประสบปัญหา คือ คิดอะไร ท าอะไร ไม่ต่างกับสิง่ที่เห็นอยู่ สิ่งที่มีอยู่ 

ทางออกของความคิดสร้างสรรค์  ก็คือ  การพยายามคิดออกมานอกกรอบความคิดที่มีอยู่ (Think out of box)  แต่ไม่ใช่คิดเลย
ออกทะลุแล้วไม่สามารถกลับมาตอบโจทย์ของเราได้ 
 

ค้นหาจุดยืน 

โดยปกติแต่ละคนจะมีจุดยืนในเรื่องของกราฟิกที่แตกต่างกัน ไม่ต้องกลัวว่าการออกแบบน้ันจะต้องมีความรู้ในเรื่องของศิลปะ 
ทุกๆ คนมีศิลปะอยู่ในตัวอยู่แล้วทุกๆ คน ข้ึนอยู่กับว่าจะเป็นระดับไหนเท่าน้ันเอง 

ค้นหาจุดยืน 

1. คนในระดับทั่วไป 

คนแต่ ละคนมีความมีศิลปะอยู่ ภายในอยู่ แล้ว ใครๆ ก็สามารถตัดสินงาน หรือวิจารณ์งานได้ คนทุกคนอาจมองไม่ เหมือนกัน 
แต่ ก็มีแนวโน้มที่จะมองเห็นไปในทางเดียวกันมากกว่า 

2. คนที่มองงานเป็น วิจารณ์ได้ 

เป็นคนที่ให้ความสนใจงานกราฟิกมากข้ึน มีความเข้าใจในภาพ ในองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในภาพ สามารถคิด วิเคราะห์ และ
วิจารณ์งานได้ 
 
 



3. คนที่สามารถออกแบบงานกราฟิกได้ 

คือ คนที่สามารถคิดสังเคราะห์โจทย์ แนวความคิด เข้าใจในองค์ประกอบพ้ืนฐาน และองค์ประกอบสี และควบคุม
องค์ประกอบในภาพได้ สามารถจัดองค์ประกอบภายในภาพได้อย่างลงตัว 

4. คนที่ออกแบบงานกราฟิกได้ดี 

คือ คนระดับที่ 3 ที่ได้รับการฝึกฝน เรียนรู้ และหาความรูเ้พ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ เพราะว่างานกราฟิกมีการเปลี่ยนตามยุคตาม 

สมัยเสมอ 
 
ค้นหาจุดยืน  เราจะเป็นจุดไหน ??? 
ลองพิจารณาให้ดีๆ ถ้าต้องการไปสู่ ระดับบนสุด ต้องมีความพยายามและฝึกฝนดีๆ โดยทั่วไปงานทางด้านออกแบบกราฟิก 
ประกอบด้วย 2 ศาสตรค์ือ 

ศิลปะ + การออกแบบ 

ศิลปะ  คือ ศาสตร์แห่งการแสดงออกจากจินตนาการและอารมณ์ เพ่ือความสุขทางใจ 

การออกแบบ คือ ศาสตร์แห่งความคิด การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เพ่ือสนองต่อจุดมุ่งหมาย และน ากลับมาใช้งานได้อย่างพึงพอใจ 
 

หลักการออกแบบ 

1. การตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอย (Benefit) 

2. ความสวยงามพึงพอใจ (Aesthetic)  หรือ สุนทรียะ 

3. การสื่อความหมาย (Meaning) 

“หน่ึง ต้อง เวิร์ก 
สอง ต้อง สวย 

สาม ต้อง สื่อ” 
 
หลักการออกแบบ 

1.การตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอย 

เปน็ข้อทีส่ าคัญในการออกแบบทั้งหมด ประโยชน์ใช้สอย มีอิทธิพลกับงานทีเ่ราออกแบบ เช่น  งานออกแบบหนังสือ  ต้องท า
ให้ตัวหนังสือชัดเจน อ่านง่าย  งานออกแบบเว็บไซต์ ต้องไม่ โหลดนาน หรืองานมัลติมีเดีย ต้องมีปุุมส าหรับ กดไปยังส่วนต่างๆ 
ของเน้ือหาน้ัน 

2. ความสวยงามพึงพอใจ (Aesthetic) 

ในงานทีม่ีประโยชน์ใช้สอยดีพอๆกัน ความงาม จะเปน็เกณฑ์ตัดสินคุณค่าของงาน โดยเฉพาะงานออกแบบกราฟิก  ซึ่งถือเป็น
งานออกแบบที่มีประโยชน์ใช้สอยน้อยกว่างานออกแบบด้านอืน่  อย่างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานออกแบบสถาปัตยกรรม
ต่างๆ ความสวยงามจึงเป็นเรื่องส าคัญและมีอิทธิพลในการออกแบบกราฟิกอย่างมาก 

3. การสื่อความหมาย (Meaning) 

งานศิลปะน้ันจะมี คุณคา่กต่็อเมือ่มนัสื่ออกมาได้  “ งานกราฟิก ก็คือ งานศิลปะเช่นกัน ” การสื่อความหมายจึงเป็น 

สิ่งทีนั่กออกแบบขาดเสียไม่ได้ในการออกแบบ ต่อให้งานที่ได้สวยงามอย่างไรแต่ไม่ สามารถตอบโจทย์ของงานออกแบบ หรือ
สื่อสิ่งทีผู่้ออกแบบคิดเอาไว้ได งานกราฟิกน้ันก็จะมี คุณคา่ลดน้อยลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนะน าโปรแกรมออกแบบกราฟิก  
Illustrator คืออะไร และท าอะไรไดบาง 

โปรแกรมพื้นฐานท่ีนักออกแบบทุกคนตองเรียนรใูนการสรางงานกราฟกมี 2 ชนิด คือโปรแกรม 
ประเภทวาดภาพ และโปรแกรมประเภทตกแตงภาพ 

Illustrator คือ โปรแกรมท่ีใชในการวาดภาพ โดยจะสรางภาพที่มีลักษณะเปนลายเสน หรือท่ี 
เรียกวาVector Graphic จัดเปนโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใชกันเปนมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล 
สามารถท างานออกแบบตางๆ ไดหลากหลาย ไมวาจะเปนส่ิงพิมพ บรรจุภัณฑ เว็บ และภาพเคล่ือนไหว 
ตลอดจนการสรางภาพเพื่อใชเปนภาพประกอบในการท างานอื่นๆ เชน การตูน ภาพประกอบหนังสือ เปนตน 
 
โปรแกรม Illustrator 
การแสดงรายละเอียด  หลังเปิดโปรแกรม Illustrator  

 
 
หนาตาโดยรวมของโปรแกรมIllustrator  
1.  แถบค าส่ัง(Menu Bar)  
2.  แถบเครื่องมือ(Tool Box)  
3.  พื้นท่ีท างาน(Art Board)  
4.  จานเครื่องมือตางๆ(Palette) 
 

กลองเคร่ืองมือ (Tool Box)  
Tool Box เปนเครื่องมือพื้นฐานท่ีใชในการท างานเกี่ยวกับภาพทั้งหมด ซึ่งจะแบงออกเปนชองๆ 
ตามกลุมการใชงาน ดังนี้ 
 

1.  กลุมเครื่องมือเกี่ยวกับการเลือกวัตถุ 
2.  กลุมเครื่องมือเกี่ยวกับการวาดและการสรางตัวหนังสือ 
3.  กลุมเครื่องมือเกี่ยวกับการปรับแตงวัตถุ 



4.  กลุมเครื่องมือในการสราง Symbol และGraph  
5.  กลุมเครื่องมือเกี่ยวกับการก าหนดสี 
6.  กลุมเครื่องมือเกี่ยวกับการตัดแบงวัตถุ 
7.  กลุมเครื่องมือเกี่ยวกับพื้นท่ีท างาน 
8.  กรอบท่ีใชระบุสีใหวัตถุและสีของเสน 
9.  ปุมก าหนดรูปแบบของมุมมองในหนาจอโปแกรม Shortcut 
9.1  zoom in = Ctrl + [+] 
9.2  zoom out = Ctrl + [-] 
9.3  fit on screen = Ctrl+0 (เลขศูนย์ ) 
9.4  Hand Tool = spacebar 
9.5 ค าส่ังยกเลิกการท างาน Undo = Ctrl+Z 
9.6 ค าส่ังย้อนกลับ การ       ยกเลิกการท างาน Redo = Ctrl+Shift+Z 

Menu Bar  Option Bar (จะปรับเปล่ียนไปตามเครื่องมือท่ีเราเลือกใน ToolBox  ToolBox 
Artboard  Palette 
 
ชุดอุปกรณ์ในการแก้ไข 
   กลุมเคร่ืองมือเก่ียวกับการเลือกวัตถุ 

1.  ลูกศรด า     =  แก้ไขวัตถุท้ังก้อน (เคล่ือนย้าย, ลบท้ิง, ย่อขยาย, จับหมุน) 

2.  ลูกศรขาว     = แก้ไขโครงสร้างวัตถุ  (ศัพท์ค าว่า จุดanchor, เส้นpath) 
   2.1   จุดสีขาว จึงจะท าการขยับปรับโครงสร้างได้ 
   2.2   จุดสีน้ าเงิน เป็นการย้ายท้ังรูป (สามารถแก้ไขได้โดยการคลิกท่ีจุด ๆ นั้นอีกครั้งแล้วปล่อย) 

3.  Magic Wand    (คล้ายๆเครื่องมือใน Photoshop) ใช้เลือกวัตถุท่ีเป็นสีเดียวกันทุกวัตถุในงาน 
 

4.  Lasso Tool      ใช้เลือกเฉพาะจุด anchor ตามท่ีเราลากครอบ (สามารถใช้ลูกศรขาวลากครอบ
ได้เหมือนกัน) 
 

ชุดอุปกรณ์ในการวาดภาพ  กล่องอุปกรณ์ สามารถดึงเครื่องมือย่อยออกมาเป็นหน้าต่างข้างนอกได้
โดยคลิกเครื่องมือย่อยนั้นค้างไว้ แล้วเอาเมาส์มาปล่อยตรงจุดสามเหล่ียมขวามือ 

  
ภาพแสดงเครื่องมือย่อยออกมาเป็นหน้าต่างข้างนอก 



 

1.  ส่ีเหล่ียม    ใช้วาดรูปส่ีเหล่ียม โดยการคลิกเลือกเครื่องมือ จากนั้น คลิกค้างท่ีงานแล้วลาก
เมาส์ตามรูปท่ี ต้องการ หากต้องการให้เป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัสให้กดปุุม Shift ค้างไว้ด้วย โดยจะมีจุด anchor ท้ัง
รูปจ านวน 4 จุด 
** การวาดวัตถุโดยการก าหนดค่าเป็นตัวเลข โดยใช้เครื่องมือวาดรูปส่ีเหล่ียม/วงกลม ฯลฯ แล้วคลิกท่ีงาน  
1 ครั้ง ก็จะขึ้นหน้าต่างให้พิมพ์ค่าตัวเลข 

2.  ส่ีเหล่ียมขอบมน   ท้ังนี้ตรงมุมจะมีจุด anchor 2 จุด (ต่างจากส่ีเหล่ียมขอบปกติ  ซึ่งมีจุดเดียว) 
** ส่ีเหล่ียมขอบมน สามารถต้ังค่าความมนได้ขณะวาด โดยการวาดแบบปกติแต่ให้กดเมาส์ค้างไว้แล้วกด 
ปรับมุมโดยใช้ปุุม ลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรลง  
 

3.  วงกลม/วงลี    ใช้วางรูปวงกรม โดยต้องกด Shift ค้างไว้ด้วยขณะวาด แต่หากต้องการวงลีก็ไม่
ต้องกดShift 
วิธีท่ี1 การวาดเสนแบบอิสระ(Freehand)  
วิธีการท ามีข้ันตอนดังนี ้

1.  คลิกเครื่องมือ รูปส่ีเหล่ียม   ส่ีเหล่ียมมุมมน   หรือวงรี ตามตองการ 
2.  ถายังไมไดเป ดหนาตางStroke Palette และSwatch Palette ใหเป ดPalette ท้ังสองโดยไปท่ี 

เมนู  แลวเลือกWindow > Stroke (หรือกดF10 ) และWindow > Swatches  
3.  เลือกขนาดของเสนท่ีStroke Palette ในชองWeight  
4.  คลิกท่ีStroke Box คลิกเลือกสีท่ีSwatch Palette เปนการก าหนดสีใหกับเสน 
5.  คลิกท่ีFill Box  
6.  คลิกเลือกสีท่ีSwatch Palette เปนการก าหนดสีให กับวัตถุ 
7.  แดรกเมาสบนArt board จากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง 

 

4.  Polygon รูปหลายเหล่ียม    ปกติจะเป็น 6 เหล่ียม (เลือกจ านวนเหล่ียมได้โดยการใช้ลูกศรขึ้น/
ลง ขณะคลิกเมาส์วาด) 
 
วิธีการท ามีข้ันตอนดังนี ้

1.  คลิกเครื่องมือPolygon Tool  
2.  เลือกขนาดของเสนท่ีStroke Palette ในชองWeight  
3.  คลิกท่ีStroke Box  
4.  คลิกเลือกสีท่ีSwatch Palette เปนการก าหนดสีใหกับเสน 
5.  คลิกท่ีFill Box  
6.  คลิกเลือกสีท่ีSwatch Palette เปนการก าหนดสีใหกับวัตถุ 



7.  เล่ือนเคอรเซอรไปยังต าแหนงท่ีตองการใหเปนศูนยกลางของรูปหลายเหล่ียม แลวแดรก 
เมาสจนไดรูปในขนาดท่ี ตองการ โดยขณะท่ีแดรกใหลองหมุนเคอรเซอรไปมา จะเปนการหมุนรูปหลายเหล่ียม 

8.  กดคีย Shift คางขณะแดรกเมาสจะเปนการสรางรูปหลายเหล่ียมท่ียื ดออกในมุม45องศา 
เสมอไมวาจะแดรกไปในทิศทางไหนก็ตาม 

9.  กดปุมลูกศรขึ้น-ลงขณะแดรกเมาส จะเปนการเพิ่ม-ลดจ านวนดานของรูปหลายเหล่ียม โดย 
จ านวนดานท่ีนอยท่ีสุดคือ รูปสามเหล่ียม และจ านวนดานท่ีมากท่ีสุดก็จะไดรูปใกลเคียงวงกลม   

5.  Star Tool    ปกติจะเป็นดาว 5 แฉก (เลือกจ านวนแฉกได้โดยการใช้ลูกศรขึ้น/ลง ขณะคลิก
เมาส์วาด) 
** กรณีต้องการให้ดาวกลับไปมีแฉกตามเดิมให้วาดใหม่แล้วกดกดเมาส์ค้างไว้แล้วกดปุุมลูกศรชี้ลง  
จนกว่าจะได้แฉกตามเดิม 
การวาดรูปหลายแฉก(Star)  
วิธีการท่ี1 การวาดเสนแบบอิสระ(Freehand)  
วิธีการท ามีข้ันตอนดังนี ้

1.  คลิกเครื่องมือStar Tool  
2.  ถายังไมไดเปดหนาตางStroke Palette และSwatch PaletteใหเปดPalette ท้ังสองโดยไปท่ี 

เมนู แลวคลิกWindow > Stroke (หรือกดF10) และWindow > Swatches  
3.  เลือกขนาดของเสนท่ีStroke Palette ในชองWeight  
4.  คลิกท่ีStroke Box  
5.  คลิกเลือกสีท่ีSwatch Palette เปนการก าหนดสีใหกับเสน 
6.  คลิกท่ีFill Box  
7.  คลิกเลือกสีท่ีSwatch Palette เปนการก าหนดสีให กับวัตถุ 
8.  เคล่ือนเคอรเซอรไปยังต  าแหนงท่ีตองการใหเปนศูนยกลางของรูปหลายแฉก แลวแดรก 

เมาสจนไดรูปในขนาดท่ี ตองการ โดยขณะท่ีแดรกใหลองหมุนเคอรเซอรไปมาจะเปนการหมุนรูปหลายแฉก 
9.  กดคียShift ขางขณะแดรกเมาสจะเปนการสรางรูปหลายแฉกท่ียืดออกในมุม45องศาเสมอ 

ไมวาจะแดรกไปในทิศทางไหนก็ตาม 
10. กดปุมลูกศรขึ้ น-ลงขณะแดรกเมาสจะเปนการเพิ่ม-ลดจ านวนดานของรูปหลายแฉก โดย 

จ านวนดานท่ีนอยท่ีสุดคือรูปสามเหล่ียม 
 

 
 

ชุดในการวาดเส้น  (การวาดเส้นคือมีแต่สี Stroke ดังนั้นปิดสีพื้น  Fill ) 
 

 



1.  เส้นตรง    (กด Shift เส้นจะตรง 180 องศา) 
2.  เส้นโค้ง   (กดลูกศรขึ้น/ลง เพื่อปรับความโค้งได้ ) 
(การวาดวัตถุโดยใช้เส้นต่อ ๆ กัน ไม่สามารถใส่ สี  Fill ได้เนื่องจากเส้นแต่ละเส้นเป็นคนละวัตถุกัน) 
3.  Spiral   เส้นก้นหอย  

3.1  กดลูกศรขึ้น/ลง เพื่อปรับจ านวนขดของก้นหอย 
3.2  กด Ctrl  เพื่อปรับระยะของขด 

4.  Rectangular grid   สามารถกด ปุุมลูกศรขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา เพื่อปรับจ านวนช่องได้ สามารถใส่สี  Fill ได้ 
5.  Polar Grid   สามารถกด ปุุมลูกศรขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา เพื่อปรับจ านวนช่องได้สามารถใส่สี  Fill ได้ด้วย 
 

6.  Pen Tool  ปากกา (ส าคัญ) ถ้าใช้ได้คล่องก็จะสามารถวาดได้ทุกอย่าง (พยายามใช้จุดให้น้อย
ท่ีสุด) 

 

 
6.1  หลักการวาด  ก่อนอื่น ปิดสี Fill ก่อน เพื่อจะได้ไม่สับสน วาดเสร็จแล้วค่อยใส่  (ปูองกันความ

สับสน) 
6.2  คลิก 1 ครั้งคือการใส่จุด anchor 1 จุด วาดเสร็จจะปรับดัดวัตถุก็ใช้ลูกศรขาว 

 

7.  Add Anchor    เพิ่มจุด แล้วใช้ลูกศรขาวปรับมุมได้ 

8.  Delete Anchor    ลบจุดออก (ต่างจากการใช้ลูกศรขาวเลือกแล้วกด Delete เพราะจะลบ
เส้นไปด้วย) 

9.  Convert Anchor Point   เปล่ียนจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้ง และเส้นโค้งเป็นเส้นตรง 
 



เส้นท่ีเกิดจากการสร้างด้วยเครื่องมือปากกาเรียกว่าเส้น Path  
Path ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 
1.  จุดปลายของPath (End Point) หรือเรียกส้ัน ๆ วา“จุดปลาย” เปนจุดท่ี อยูปลายสุดของPath 

ท้ัง2 ดาน คือ ท้ังจุดเริ่มตนและจุดสุดทายของPath  
2.  จุดยึด(Anchor Point) หรือเรียกกันวา” จุดAnchor” (แอง-เคอร)เปนจุดท่ีอยูบนเสนระหวางจุด 

ปลายท้ังสองดานใชเพื่อเปล่ียนทิศทางของเสน นึกภาพงาย ๆ เหมือนกับการเดินสายไฟบนผนังซึ่งตองใช 
หมดุยึดเมื่อตองการเปล่ียนทิศทางของสายไฟ 

3.  เสน(Segment) ไมวาจะเปนเสนตรงหรือเสนโคง เกิดจากการเช่ือมตอกันของจุด2 จุดไมวาจะ 
เปนจุดปลายหรือจุดAnchor จ านวนของเสนมีผลตอความนุมนวลของPath (ใชในการสรางภาพแบบระบคุา 
ซึ่งจะกลาวถึงภายหลัง)  

4.  แขนปรับทิศทาง(Direction Line) หรือเรียกส้ัน ๆ วา“แขน” เปนตัวชี้ บอกวาเสนจะโคงไปทาง 
ไหนและมีความโคงมากนอยเทาไหร 

5.  จุดปลายของแขนปรับทิศทาง(Direction Point) หรือเรียกส้ัน ๆ วา“จุดปรับ” เปนจุ ดท่ีอยูตรง 
ปลายแขนปรับทิศทาง ใชเปนตัวบังคับให“แขน” ช้ีไปในทิศทางท่ีตองการ 
 

องคประกอบเหลานี้จะท าใหเกิด Path ท่ีมีรูปรางแตกตางกันไป รูปรางของPath มี2 ลักษณะ 
ใหญ ๆ คือ 

 
1.  Path ท่ีเปนรูปเปด คือรูปรางท่ีมีจุดปลายของPath เปนคนละจุดแยกจากกัน 
2.  Path ท่ีเปนรูปปด คือรูปรางท่ีมีจุดปลายของPath มาบรรจบกันและเป นจุดเดียวกัน 
 
Anchor และแขน(Direction Line) มีผลกับPath  
จุดAnchor และแขนเปนตัวก าหนดรูปรางของPath วาPath นั้นจะไปในทิศทางไหน เปนเสนตรง 
หรือเสนโคง โคงมากหรือโคงนอย ในการวาดPath เราจะใสจุดAnchor ในต าแหนงท่ี ตองการเปล่ียน

ทิศทางของเสน หรือตองการดัดเสนใหโคง แลวลากแขนไปในทิศทางท่ีเราตองการใหโคงไปทางนั้น 
จุดAnchor บนPath มี2 ชนิดคือ จุดAnchor ท่ีเปนมุม(Comer Point) และจุ ดAnchor ท่ีเปนรอย 

ตอของเสนโคง(Smooth Point) ในการวาดPath ตองเลือกใชAnchor ให ถูกชนิดมาผสมกัน จึงจะไดเสนท่ี 
ตองการ ดังตัวอยาง 



 
รูปท่ี1 คือจุดAnchor ท่ีไมมีแขน ท าใหเกดิเสนตรงหักมุ มตอกัน 
รูปท่ี2 คือจุดAnchor ท่ีมีแขน1 ขาง ท าใหเกิดเสนโคงและเสนตรงตอกัน 
รูปท่ี3 คือจุดAnchor ท่ีมีแขน2 ขาง ท าใหเกิดเสนโคง 2 เสนตอกัน 
 

10.  พู่กัน   จะปรับเส้นให้  Smooth ขึ้น 

11.  ดินสอ    วาดอย่างไรเป็นอย่างนั้น    
**ท้ังพู่กันและดินสอ เราสามารถปรับแก้เส้นได้ โดยการใช้ลูกศรด าเลือกก่อน แล้วใช้พู่กัน/ดินสอ วาดเส้น 
แก้ไข โปรแกรมจะปรับเส้นเดิมให้เป็นเส้นใหม่เลย 
**หากกดปุุน Alt ค้างไว้แล้วปล่อยมือ จะเป็นภาพปิดให้โดยอัตโนมัติ 
 

12.  ยางลบ  
   (เพิ่ม/ลดขนาดหัวยางลบ โดยกดปุุม ล/บ) 

12.1  หากต้องการลบวัตถุเพียงบางส่วน ท าได้โดยคลิกค้างแล้วลากเพื่อลบ 
12.2  หากต้องการลบแบบส่ีเหล่ียม ให้กด Alt ค้างไว้ แล้วลากครอบ 

13.  กรรไกร    สามารถตัดตามโครงสร้างของวัตถุ โดยใช้การก าหนดจุดเริ่มต้นกับจุดส้ินสุด แล้วใช้ลูกศร 
ด าเล่ือนต าแหน่ง 

 
 

14.  มีด   เหมือนการใช้คัตเตอร์ตัดวัตถุ โดยการคลิก(จากด้านนอก) แล้วลากผ่าน (ไปด้านนอกเลย)  
ปูองกันการตัดไม่ขาด  ปกติจะเป็นเส้นโค้ง หากต้องการให้เป็นเส้นตรงให้กด Alt ค้างไว้แล้วลาก 

 
 
15. การจัดล าดับช้ัน 

15.1  Object >> Arrange (หรือคลิกขวาท่ีวัตถุ ) โดยมีค าส่ัง 4 ค าส่ัง คือ 
15.1.1  Bring to Front ส่งมาหน้าสุด 
15.1.2  Bring Forward ส่งมาด้านหน้า 1 ช้ัน 



15.1.3  Send Backward ส่งมาด้านหลัง 1 ช้ัน 
15.1.4  Send to Back ส่งไปด้านหลังสุด 

 
*ส่ัง Paste in Back กรณีให้อยู่ด้านหลังวัตถุท่ีเลือก 

16.  Group การส่ังรวมกลุ่มวัตถุ  Object >> Group (หรือคลิกขวาก็ได้ ) เวลาจับขยับก็จะไปด้วยกันท้ังหมด
ท่ีส่ังจัดกลุ่ม 
17.  Ungroup การยกเลิกค าส่ัง Group 
** เวลาวาดภาพเสร็จพยายามจัดกลุ่มให้เรียบร้อย เวลาแก้ไขจะได้แก้ได้ง่ายข้ึน 
**การแก้ไขวัตถุใน Group ให้ ดับเบิ้ลคลิกเข้าไป เพื่อเข้าไปในกลุ่มก่อน (ไม่ต้อง Ungroup ก็ได้ ) และอย่า 
ลืมออกมาข้างนอกก่อนท างานอื่น ไม่อย่างนั้นวัตถุอื่นท่ีวาดจะรวมอยู่ในกลุ่มนั้น ๆ  
18.  การพลิกภาพ Object >> Transform >> Reflect  (หรือคลิกขวาท่ีวัตถุท่ีต้องการกลับด้าน) 

18.1  เลือกแนวตั้ง แนวนอนได้ 
18.2  เลือกแบบ Copy ได้ 

19.  Art Board Tool    ใช้ปรับขนาดพื้นท่ีการท างานก่อนส่ังพิมพง์าน  
20.  Rotate Tool     (ต่างจากลูกศรด าตรงท่ี ลูกศรด าเวลาหมุนจะหมุนโดยยึดจุดกึ่งกลาง 
เป็นจุดหมุน แต่  Rotate จะสามารถย้ายจุดหมุนได้ ) การท างานเป็น 2 ขั้นตอนคือ 1) ก าหนดจุด 
หมุน  2)  ท าการหมุน 
20.1 วาดรูปวงลี 1 วง 
20.2 ใช้ลูกศรด าเลือกท่ีวัตถุก่อน  คลิกครั้งแรกเป็นการก าหนดจุดหมุน คลิกค้างครั้งท่ีสองเป็นการหมุน (คลิก
ค้างแล้วลาก  ถ้ากดปุุม Alt ค้างไว้ด้วยจะเป็นการ Copy) 
 
กลุ่มเคร่ืองมือปรับแต่งเส้น Stroke  
  

 
1.  Width Tool   มีใน cs5 ขึ้นไป 

1.1 วาดรูปอะไรก็ได้ ใส่ขอบให้หนา ๆ หนอ่ย 



 
1.2 ใช้เคร่ืองมือ Width Tool ปรับเส้นขอบ ลองใช้กับ Spiral Tool ดูแล้วปรับหัวกับท้ายให้

แหลม 
 

2.  Warp Tool   ใช้ดัดเส้นให้งอ บิดเบี้ยว 
** การปรับค่าอุปกรณ์ โดยการดับเบิ้ลคลิกที่อุปกรณ์ได้เลย 
** หรือ กด Shift + Alt ค้างไว้ จากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วขยั บเมาส์ (ขยับเป็นมุมเฉียงๆ จะเห็นได้
ชัดเจน) 

 
 

3. เมนู Window>>Pathfinder  ใชป้ระกอบการวาดภาพแบบพเิศษ (รวม/ตัดวัตถุ ) โดยแบ่งเป็ น 2 
หมวดคือ  
1) ค าสั่งชุด Shape Mode ใช้ในการรวมวัตถุ 
2) ค าสั่งชุด Pathfinder ใช้ในการตัดวัตถุ หรือซอยให้เปน็ชิ้นย่อย ๆ  (หากต้องการย้ายต้อง Ungroup 
ก่อน) 

 
 

 
 



อุปกรณ์เก่ียวกับสี 

1.  Gradient Tool   การไล่เฉดสี 
1.1  วาดวัตถุขึ้นมา 1 ช้ิน  เลือก Gradient Tool แต่ต้องต้ังค่าสีก่อน (ไม่เหมือนใน Photoshop) 

จากนั้นลากเส้นไล่โทนสี 
1.2 เวลาปรับค่าให้ปรับในหน้าต่าง  Gradient Type : มี 2 แบบ คือ Linear และ Radial 
1.3  การไล่สี ดับเบิ้ลคลิกท่ีหมุดสี ปรับโหมดสีเป็น CMYK ก่อน 
1.4  สามารถเพิ่มหมุดสีได้ โดยการคลิกท่ีสไลด์บาร์ของสี (การเอาหมุดสีออกให้คลิกท่ีหมุดสีค้างไว้ 

แล้วลากออกมาด้านนอก)  สามารถปรับค่า Opacity เพื่อให้มองทะลุด้านหลังได้ด้วย 
 
พาเลทต่างๆ ด้านขวามือ 

1.  Color Guide   ช่วยในการเลือกสีได้ 
1.1 วาดรูปวงกลมหลาย ๆ วง แล้วลองใส่สีจาก Color Guide  ปุุม Edit and Apply Color  ช่วยใน

การปรับโทนสีต่าง ๆ ให้ไปด้วยกัน  

2.  Swatches   ใช้เก็บสีท่ีใช้งานบ่อย ๆ เราสามารถก าหนดสีท่ีใช่บ่อย ๆ เพิ่มเติมได้  

3.  หน้าต่าง Transparency   ใช้ปรับค่าความโปรงใส 
3.1 ปรับตรงค่า Opacity (ท าให้โปรงใส)  ตรง Normal Mode ให้ลองปรับแต่งดู  (เหมือน Blend 

Mode) 

4.  Blend Tool     (อยู่ตรง Tool Box ด้านซ้ายมือ) 
4.1  วาดวัตถุดาว 4 ช้ิน วางห่าง ๆ  กันหน่อย  และใส่เฉพาะสี Fill สี  Stroke ไม่เอา ใช้เครื่องมือ 

Blend แล้วคลิกท่ีรูปแรก 1 ครั้ง จากนั้นคลิกท่ีรูปท่ี 2 อีก 1 ครั้ง 
* หากต้องการแก้ไข ให้เข้าไปใน Group ก่อน 
* หากต้องการปรับโค้ง ให้ใช้  Convert Anchor Point Tool ดัดตรงหัวมุม 

4.2 การปรับแต่งค่าใน Blend Tool  โดยการดับเบ้ิลคลิกท่ีเครื่องมือได้เลย  เลือกตรง Spacing เป็น 
Specified Steps ระบุจ านวนช้ินตามต้องการ 

 



 
 

ระบบสีในโปรแกรมIllustrator (Color Mode)  
ท าไมตองเลือกตั้งแตแรกเวลาส่ังNew File ดวย นั่นเพราะการก าหนดสีให กับไฟลมีผลตอสีของภาพ

ท่ีปรากฏเมื่อเราน าไฟล ไปใช โหมดสี ใน Illustrator มี5 โหมดสีคือ Grayscale RGB HSB CMYK และWeb 
Safe RGB 

1. Grayscale Mode  
เปนโหมดสีของภาพขาวด า คือมีแตสีด าโทนตางๆ ไลต้ังแตไมมีสี(คือสีขาว) สีเทาไปจนถึงด า 
 

 
2. RGB Mode  

ระบบสีRGB เปนระบบสีของแสง(Red Green Blue) ไดแก สีบนหนาจอคอมพิวเตอรและสีในโทร
ทัศน 

 
 

3. HSB Mode  
คือหลักการมองเห็นสีตามสายตามนุษย ประกอบดวย Hue Saturation Brightness 

 
 
 
 



4. CMYK Mode เปนระบบสีทางการพิมพระบบออฟเซต ท่ีใชหลักการผสมสี4 ชนิดคือ Cyan สี 
ฟา Magenta สีมวงแดง Yellow สีเหลือง และBlack สีด า 

 
5. Web Safe RGB  

เปนภาพโหมดRGB ท่ีลดทอนจ านวนสีลง และระบุเป นCode ของคาสีเพื่อใชบนเว็บ 

 
 
หนาตางFill Box และStroke Box ในTool Box  

 
1.  Fill Box เปนกรอบท่ีบอกสีของวัตถุ 
2.  Stroke Box เปนกรอบท่ีบอกสีของเสน 
3.  Swap Fill and Stroke  
4.  Default Fill and Stroke  
5.  Color คลิกเพื่ อเลือกใชสีธรรมดา(Solid Color)  
6.  Gradient คลิกเพื่อเลือกใชสีไลโทน(Gradient Color)  
7.  None คลิกเพื่อไมใชสีใดๆ(โปรงใส) 
 

 
 
 



อุปกรณ์ใส่ตัวอักษร (ปกติมี 6 แบบ แต่หลัก ๆ จะใช้ เพียงแค่ 3 รูปแบบแรกเท่านั้น) 

 
1. Type Tool   

1.1 คลิกท่ีงาน แล้วพิมพ์ค าท่ีต้องการ 
1.2 ใช้ลูกศรด าเลือกเพื่อแก้ไข จับขยับย่อ-ขยายได้เลย 
1.3 ใช้ลูกศรด าคลิกขวาท่ีตัวอักษร เพื่อเลือกตัวอักษรท่ีมีอยู่ในเครื่อง 

2.  Area Type Tool   การพิมพ์ข้อความในรูปทรงท่ีต้องการ 
3.1  วาดรูปทรงกลมข้ึนมาก่อน ใช้เครื่องมือ Area Type คลิกท่ี ขอบของรูป (คลิกท่ีสี  Fill ไม่ได้ ) 

3.  Type on a Path   การพิมพ์ข้อความบนเส้นขอบของวัตถุ 
3.1  วาดรูปทรงกลมข้ึนมาก่อน  ใช้เครื่องมือ Area Type คลิกท่ี ขอบของรูป (คลิกท่ีสี  Fill 

ไม่ได้)  พิมพ์ข้อความตามต้องการ   
ค าส่ัง  *Create Outlines ใช้แก้ไข Type ให้สามารถจัดดัดได้ แปลงจาก Text เป็น Object 
2.1  เลือกตัวอักษร เลือก Type>> Create Outlines  หรือ 
2.2  คลิกขวาท่ีตัวอักษร เลือก Create Outlines  
* เมื่อส่ัง Create Outlines  แล้วจะไม่สามารถแก้ไขตัวอักษรได้แล้ว 

 
 
การใช้ Effect พิเศษต่างๆ ท่ีใส่ให้กับวัตถุ (ซึ่งจะแบบเป็น Photoshop Effect และ  Illustrator 

Effect )  ตัวอย่างการใช้ Effect พิเศษ 
1.  Distort & Transform 
1.1 Effect>>Distort&Transform>>Pucker&Bloat (ปรับยุบตัว/พองตัวของวัตถุ ) 
1.  ขึ้นงานใหม่ข้ึนมา แล้ววาดวัตถุ 1 ช้ิน  
2.  เลือก  Effect>>Distort&Transform>>Pucker&Bloat ซึ่งเมื่อท าแล้วสามารถแก้ไขได้ 

 
2.  Stylize (ใส่เงา ใส่แสง เพิ่มมิติให้กับวัตถุ ) 
2.1  Effect>>Stylize>>Drop Shadow ใส่เงาให้กับวัตถุ 



 
2.2  Effect>>Stylize>>Round Corners ท าวัตถุมุมแหลม ๆ ให้มน ๆ 

 
 
 

3.  3D  เปล่ียนวัตถุ 2 มิติเป็น 3 มิติ 
1.  วาดวัตถุขึ้นมา 1 ช้ิน เอาสี Fill  อ่อน ๆ สีเส้นไม่เอา  
1.1 Extrude&Bevel จะเพิ่มความหน้าให้ และสามารถหมุดดูได้รอบด้าน 
-  สามารถเพิ่มความหนาได้โดยปรับท่ี Extrude Depth 
-  สามารถปรับแสงได้ด้วย โดยคลิกท่ี   More Option 
** เวลาต้องการแก้ไขให้แก้ท่ี พาแนล Appearance** 
1.2   Revolve ท าภาพแจกัน 3 มิติจากเส้นลองใช้ Pen Tool วาดแจกัน จากนั้นใช้ค าส่ัง 

Effect>>3D>>Revolve ปรับค่าตรง From เป็น Right Edge     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดเมนูค าสั่งต่างๆ 
 

หมวด  ค าอธิบาย 

file 
เป็นค าส่ังการท างานเกี่ยวกับไฟล์ เช่น การเปิดไฟล์ ปิดไฟล์ การบันทึกไฟล์และการออกจาก
โปรแกรม เป็นต้น  

edit 
เป็นค าส่ังเกี่ยวกับการปรับแต่งต่างๆ เช่น การย้อนกลับการท างาน การตัด การท าส าเนาหรือ
คัดลอก การวาง หรือรูปแบบ การเลือก รวมถึงการก าหนดคุณสมบัติต่างๆท่ีมีผลต่อการปรับแต่ง
ภาพด้วย เช่น การสร้างรูปแบบ หรือการก าหนดค่าสี เป็นต้น  

object 
เป็นค าส่ังท่ีเกี่ยวกับการท างานกับออบเจ็กต์ท้ังหมด เช่น ค าส่ังในการจัดกลุ่ม การจัดล าดับ หรือ
การปรับแต่ง เป็นต้น  

type 
เป็นค าส่ังท่ีเกี่ยวกับการท างานกับตัวอักษร เช่น การเลือกฟอนต์ ขนาดและลักษณะตัวอักษร เป็น
ต้น  

filter 
การตกแต่งช้ินงานด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดความขรุขระ การก าหนดรอยหยัก หรือ
การหมุนช้ินงาน เป็นต้น  

file 
เป็นค าส่ังการท างานเกี่ยวกับไฟล์ เช่น การเปิดไฟล์ ปิดไฟล์ การบันทึกไฟล์และการออกจาก
โปรแกรม เป็นต้น  

effect 
เป็นการก าหนดเทคนิคพิเศษในการตกแต่งช้ินงาน จะคล้ายกับเมนู filter แต่เมนู effect สามารถ
ท่ีจะแก้ไขค่าในการตกแต่งได้ 

view 
รวบรวมค าส่ังในการก าหนดมุมมองของการท างาน เช่น การแสดงหรือซ่อนเส้นไม้บรรทัด หรือการ
ขยายช้ินงาน เป็นต้น  

window 
เป็นเมนูทีรวบรวมค าส่ังเกี่ยวกับการจัดการหน้าต่างแต่ละหน้าต่าง ท่ีปรากฎบนจอรวมถึงหน้าต่าง 
Palette,Toolbox ด้วย เช่น ค าส่ังแสดง หรือ ค าส่ังซ่อน เป็นต้น 

help รวบรวมวิธีการใช้งานและค าแนะน าอื่นๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Illustrator  
 
 

การบันทึกไฟล์ (Save) 
  เช่นเดียวกับโปรแกรมโดยท่ัวไป หลังจากท่ีเราสร้างช้ินงานเสร็จแล้ว จะมีการเก็บบันทึกไฟล์ 
นั้นไว้เพือ่เรียกใช้ในครั้งต่อไป ในโปรแกรม Illustrator ก็มีการบันทึกตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. เลือกค าส่ัง File ท่ีเมนูบาร์และเลือกรูปแบบการบันทึกไฟล์ดังต่อไปนี้ คือ 
 
File>Save เป็นการบันทึกงานในรูปแบบปกติ โดยโปรแกรมจะบันทึก 

งานท่ีแก้ไขใหม่ในช่ือเดิม ต าแหน่งเดิมหรือบันทึกไฟล์ท่ี 
ยังไม่เคยมีการบันทึกมาก่อน 

File>Save As เป็นการบันทึกงานเดิมเป็นช่ือใหม่ ต าแหน่งใหม่ และให้อยู่ในรูปของ Format ใหม่ได้ 
File>Save for Web เป็นการบันทึกไฟล์เพื่อให้ได้ภาพที่เหมาะส าหรับการใช้งาน 

บนเว็บ 
 



2. Click mouse เพื่อก าหนดต าแหน่งของไฟล์ท่ีต้องการเก็บ 
3. ต้ังช่ือไฟล์ 
4. Click mouse เลือก Format ของไฟล์ 
5. Click mouse ท่ีปุุม Save 
6. ท่ีหน้าจอ Illustrator Native Format Options ให้ก าหนดรายละเอียดดังนี้ 
Compatibility : เลือกเวอร์ช่ันท่ีต้องการบันทึก  
Option :  มีให้เลือก 2 รูปแบบคือ Embed All Fonts และ Subset  fonts when less than of 
characters are used 
7. Click mouse ท่ีปุุม OK 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 


