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เทคนิค Photoshop 

การแปลงภาพถายใหเปนภาพลายเสนดวย Path และ Brush 

 การแปลงภาพถายใหเปนภาพลายเสนมักเรียกวาการดราฟ (Draft)  สามารถใชในการสรางภาพขึ้นมาใหม

จากตนฉบับเดมิที่เปนทั้งภาพถาย ภาพวาด โลโกหรือสัญลักษณอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถทําไดดวยการใชเครื่องมือ Path 

(พาท) และBrush (บรัช) รวมกัน โดยจะอธิบายแบงเปนขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมแผนงานสาํหรับการดราฟ  เพื่อใชสําหรับการ

วาดลายเสน 

1. เปดไฟลภาพตนฉบับที่ตองการดราฟขึ้นมา  

 

2. สรางเลเยอรใหม แลวเปลีย่นชื่อเปน WhiteBG  , เปลี่ยนสี 

Forground เปนสีขาว แลวใชเครื่องมือ Paint Bucget Tool 

(รูปถังสี) เทสีขาวลงไปในเลเยอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  สรางเลเยอรใหม แลวเปลีย่นชื่อเปน ArtLine  

**  การจัดเรียงลําดับเลเยอรเปนไปตามภาพ 



เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบมัลติมีเดีย                                     จัดทําโดย อ.สมวรร  ธนศรีพนิชชัย 
 

~ 2 ~ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเสนพาท  การทํางานของเสนพาท จะอาศัยการกําหนดคุณสมบัติของบรัชเพื่อเอามาใชเปน

ขนาดและรูปรางของเสนพาท ดังนั้น เราจงึตองกําหนดคณุสมบัติของบรัช กอนที่จะเอาไปใชกับเครื่องมือพาท ดังนี้ 

1. คลิกเลือกเครื่องมือ Brush          

2. ที่สวนทายของ Option Bar จะมีแถบ Brushes ใหคลิก

ที่แถบ Brushes แลวคลิกเลือก Brush Tip Shape ,  

กําหนดคาตางๆ ดังนี้ 

a. Diameter  คือขนาดของเสน กําหนดให

เหมาะสมกับขนาดของภาพตนฉบับ  ถาภาพ

ขนาดเล็กกใ็ชคานอย ถาภาพขนาดใหญก็

ปรับคาใหเพิ่มขึ้น ขนาดที่เหมาะสม

โดยทั่วไปอยูที่ 3-5 px 

b. Angle คือการปรับมุมการเอียงของเสน 

กําหนดคา  =   -1350 

c. Roundness คือขนากความกลมของเสน 

กําหนดคา  =   20% 

d. Hardness คือน้ําหนกัของการลงเสน เลือกเปน 100% 

e. Spacing = 1% 

 

3. คลิกเลือก Shape Dynamics  แลวกําหนด  

  Size Jitter = 0%  ,  Control = Fade 200  ,  

  Minimum Diameter = 40%   

   ** การเลือก Control ใน Shape Dynamics  ที่เหมาะสมจะ  

  สามารถกําหนดไดสองแบบ ซ่ึงจะไดลักษณะเสนทีแ่ตกตางกัน 

  ดังนี้  

 แบบ Fade 

 

  แบบ  Pen Pressure 
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ขั้นตอนที่ 3  การวาดเสนพาท เพื่อดราฟภาพขึ้นมาใหม 

 หลังจากที่ปรับขนาดของบรัชที่เหมาะสมแลว ขั้นตอไปจะเปนการใชเครื่องมือ pen tool มาใชในการวาดเสน

พาท ไปตามรปูภาพที่ตองการ โดยการวาดจะคอยๆวาดไปทีละสวนของเสนที่มีความโคง ซ่ึงอาจตองใชเวลาและ

ความตั้งใจในการปรับเสนพาทใหเปนไปตามขอบของรูปภาพตนฉบับ โดยมีวิธีการดราฟภาพดังนี ้
 

1.  คลิกเลือกเครื่องมือ Pen Tool      

2. ที่แถบ Option Bar ใหเลือก Path                                                                                                                                            

 

3. ปดซอนการแสดงผลของ layer WhiteBG ,  แลวคลิกเลือก layer ArtLine 

4. ใชเครื่องมือ Pen  สราง Path โดยการคลิกกําหนดจุดเริ่มตนของภาพ  

5. ในการกําหนดจุดตอไปใหคลิกเมาทคางไว แลวลากเมาทออกหางจากจดุกําหนด จะทาํใหไดเสนโคงเกิดขึ้น 

ใหเล่ือนเมาทจนไดเสนโคงตามตองการแลวจึงปลอยเมาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

เมื่อลากเมาทออกหางจากจุดที่ 2  เสนจะเกิด

ความโคง 

เมื่อเกิดความโคงแลว จะมีเสนเกิน

เกิดขึ้น ถาจะวาดเสนโคงตอตองตัดเสนเกินนี้

กอน โดยการกดแปน alt คางไว พรอมกับคลิก

ที่จุดที่ 2 ที่เคยคลิกไว 

จุดท่ี 1   คลิกเมาทแลวปลอย 

 

จุดท่ี 2  คลิกเมาทคางไวแลวลาก

เมาท เพื่อกําหนดความโคงของเสน 

ถาตองการวาดเสนตอไปใหทําซํ้าในขอ 5  จนไดเสนยาวตามตองการ 



เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบมัลติมีเดีย                                     จัดทําโดย อ.สมวรร  ธนศรีพนิชชัย 
 

~ 4 ~ 
 

 

6. เมื่อไดเสนพาทตามตองการแลว  สามารถลงสีใหกับเสน

พาทดวยการกาํหนดสี Foreground เปนสีดาํ (หรือสีที่

ตองการ)  แลวคลิกเมาทขวา ในบริเวณรูปภาพแลวเลือก

คําส่ัง Stroke Path 

 

7. เลือก Tool เปน Brush  , คลิกเลือก Simulate Pressure  แลวคลิกปุม OK  
 

 
 

8. กดแปน  Enter หนึ่งครั้งเพื่อลบเสนพาทออกไป   

     

9. ตรวจสอบการวาดเสนพาทดวยการเปดการแสดงผล 

  ของ layer WhiteBG 

 

 

 

 

 

 

ูป 

10.  ปดการแสดงผลของ layer WhiteBG แลววาดเสนพาท

จนครบทั้งร
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แบบฝกหัด 

 

คําชี้แจง  แบบฝกหัดนี้สําหรับนักศึกษาวิชาระบบมัลติมีเดีย  กลุมเรียนเสริมวนัพุธ   

    เวลา 12.00-14.00 น.  

 

 คําสั่ง  ใหนกัศกึษาใชภาพถายของตนเองเปน Background แลวทําการดราฟภาพเปนลายเสน แลวทํา

การบันทึกงานเปน 2  file ดงันี้ 

 File ท่ี  1  ตั้งช่ือไฟลเปน Path แลวตามดวยรหัสนักศึกษา 3 ตัวทาย เลือกประเภทไฟลเปน .psd  

แลวนํามาใชในหองเรียนคาบตอไป  ตัวอยางการบันทกึไฟลงาน เชน  Path101.psd 

 File ท่ี  2  ตั้งช่ือไฟลเปน Path แลวตามดวยรหัสนักศึกษา 3 ตัวทาย เลือกประเภทไฟลเปน .jpg  

แลวสงงานมาใหอาจารยทาง e-mail  ภายในวันที่ 28  ก.ค.  2553   ตัวอยางการบันทึกไฟลงาน  เชน  

Path101.jpg   ***  การสงงานทาง e-mail  ใหใชช่ือเร่ืองวา “งานPS-2”   ในเนื้อหาจดหมายใหบอกชื่อ-สกุล 

รหัสนักศึกษา  และหมูเรียนใหทราบดวย  พรอมทั้งแนบไฟลงานมาดวยนะคะ  

 

*************************** 


