
บทท่ี 5 การทำงานของกราฟิก 
5.1 การแทรกไฟล์รูปภาพ (Picture) 
การแทรกไฟล์รูปภาพ (Picture) 
            การทำงานกับกราฟิกเป็นการเพิ่มรูปภาพทุกชนิดท้ังภาพถ่ายท่ีเป็นไฟล์ดิจิตอลหรือไฟล์ท่ีมีอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พื่แทรกรูปภาพลงในสไลด์ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 
1. คลิกแท็บ แทรก (Insert) 
2. คลิกปุ่ม รูปภาพ (Picture) 
3. ปรากฏหน้าต่างแทรกรูปภาพ (Insert Picture) ไฟล์รูปภาพท่ีสามารถนำมาใช้ในเช่น ไฟล์ท่ีมีสกุล.jpg .gif 
.bmp .png .tif เป็นต้น 
4. คลิกเลือกไฟล์รูปภาพท่ีต้องการ 
5. คลิกปุ่ม แทรก (Insert) 
6. จะปรากฏรูปภาพท่ีเลือกบนแผ่นสไลด์ 
7. เมื่อแทรกรูปภาพแล้ว จะปรากฏแถบเครื่องมือช่ือ เครื่องมือรูปภาพ (Picture Tools) 
8. แท็บย่อย รูปแบบ (Format) 



 
5.2 การแทรกรูปภาพตัดปะ (ClipArt) 
การแทรกรูปภาพตัดปะ (ClipArt) 
            การตัดปะ หรือเรียกว่า คลิปอาร์ต (ClipArt) เป็นการแทรกภาพตัดปะลงในเอกสาร ภาพตัดปะเป็นไฟล์
ภาพท่ีมีอยู่ภายในโปรแกรม Microsoft Office ทุกรุ่น ในรุ่น 2007 จะมีไฟล์ชนิดแฟ้มส่ือท้ังหมดคือ ภาพถ่าย ภาพ
ตัดปะ ภาพยนตร์ และเสียง ไฟล์ภาพตัดปะจะมีส่วนขยายหรือสกุลไฟล์ .WMF โดยมีวิธีเรียกใช้ได้ดังนี ้



 



1. คลิกแท็บ แทรก (Insert) 
2. คลิกปุ่ม ภาพตัดปะ (ClipArt) 
3. ปรากฏหน้าต่างทาสก์เพน ภาพตัดปะ (ClipArt) 
4. พิมพ์ค้นหาไฟล์คลิปอาร์ต *.WMF 
5. คลิกปุ่ม ไป (Go) 
6. คลิกท่ีไฟล์ภาพท่ีต้องการ 
7. จะปรากฏภาพท่ีเลือกบนแผ่นสไลด์ 
 
ตัวเลือกการจัดการภาพตัดปะ (ClipArt) 
1. คลิกปุ่มลูกศร  ข้างภาพตัด   
2. ปรากฏเมนูตัวเลือก 

 
  
 
 



การดาวน์โหลดภาพตัดปะบน Office Online ด้วยเบราว์เซอร์ Internet Explorer 

 
 
1. คลิกรายการ ภาพตัดปะบน Office Online โปรแกรมจะดาวน์โหลดภาพตัดปะจาก
เว็บไซต์ http://office.microsoft.com/th-th/images/ 
2. ปรากฏหน้าต่าง ภาพตัดปะบน Office Online 

http://office.microsoft.com/th-th/images/


 
3. คลิกเลือกประเภทรูปท่ีต้องการ เช่น การ์ตูน 
4. ปรากฏภาพเกี่ยวกับการ์ตูน 
5. เล่ือนเมาส์วางท่ีภาพท่ีต้องการ เช่น ต้นไม้การ์ตูน จะปรากฏหน้าต่างภาพท่ีเลือก (ห้ามคลิกเพราะถ้าคลิกจะเป็น
การแสดงภาพ) 



 
6. ให้คลิกเพิ่มลงในตะกร้า (Add to Basket) (ถ้าต้องการภาพอื่นเพิ่มให้เลือกภาพและคลิกเพิ่มลงในตะกร้า) 
7. ภาพท่ีเลือกจะปรากฏในตะกร้าส่ิงท่ีเลือก 



 
 
8. คลิก ดาวน์โหลด (Download) ปรากฏกรอบกำลังดาวน์โหลดตะกร้าส่ิงท่ีเลือก  

 
9. ถ้าดาวน์โหลดเรียบร้อย จะปรากฏหน้าต่าง Microsoft Clip Organizer 
10. คลิกเมาส์เลือกภาพลากมาวางท่ีสไลด์                                        



11. จะได้ภาพตัดปะออนไลน์บนแผ่นสไลด์ 



 
 
 
การดาวน์โหลดภาพตัดปะบน Office Online ด้วยเบราว์เซอร์ Firefox 
1. คลิกรายการ ภาพตัดปะบน Office Online โปรแกรมจะดาวน์โหลดภาพตัดปะจาก
เว็บไซต์ http://office.microsoft.com/th-th/images/ 
2. ปรากฏหน้าต่าง ภาพตัดปะบน Office Online 

http://office.microsoft.com/th-th/images/


 
3. คลิกเลือกประเภทรูปท่ีต้องการ เช่น สัตว์ 

 
4. ปรากฏภาพเกี่ยวกับสัตว์ 
5. เล่ือนเมาส์วางท่ีภาพท่ีต้องการ เช่น ปลา จะปรากฏหน้าต่างภาพท่ีเลือก 
6. ให้คลิกเพิ่มลงในตะกร้า (Add to Basket) (ถ้าต้องการภาพอื่นเพิ่มให้เลือกภาพและคลิกเพิ่มลงในตะกร้า) 
7. ภาพท่ีเลือกจะปรากฏในตะกร้าส่ิงท่ีเลือก 
8. คลิก ดาวน์โหลด (Download) ปรากฏกรอบกำลังดาวน์โหลดตะกร้าส่ิงท่ีเลือก 



9. ถ้าดาวน์โหลดเรียบร้อย จะปรากฏหน้าต่าง Microsoft Clip Organizer 
10. คลิกเมาส์เลือกภาพลากมาวางท่ีสไลด์ 

 
11. จะได้ภาพตัดปะออนไลน์บนแผ่นสไลด์ 
#หมายเหตุ กรณีใช้โปรแกรมเบราว์เซอร์ Firefox อาจจะพบปัญหาไม่สามารถดาวโหลดภาพตัดปะให้ดูวิธีการ
แก้ไขดาวน์โหลดในหัวข้อ2.4# 

  



 
 
กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดภาพตัดปะบน Office Online 

 
 
1. ขึ้นข้อความว่า ดาวน์โหลดแฟ้มด้วยตนเองไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้มของคุณได้อัตโนมัติเหตุการณ์นี้สามารถ
เกิดขึ้นได้ถ้ามีปัญหาในการติดต้ังหรือการใช้ตัวควบคุม ActiveX สำหรับ Office.com ถ้าคุณกำลังใช้
ระบบปฏิบัติการอื่นท่ีไม่ใช่ Microsoft Windows 7.0 หรือรุ่นท่ีใหม่กว่าหรือจากสาเหตุอื่น ๆ 



2. แก้ปัญหาคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด 
3. ปรากฏหน้าต่าง กำลังเปิด ClipArt.mpf 
4. คลิกปุ่ม ตกลง 
5. รอสักครู่ ปรากฏหน้าต่าง Microsoft Clip Organizer 
6. คลิกภาพท่ีต้องการ ลากมาวางท่ีสไลด์ 

 
 
7. จะได้ภาพตัดปะบนแผ่นสไลด์ 



 
 
5.3 การปรับแต่งรูปภาพ 
             การปรับแต่งรูปภาพด้วยเครื่องมือรูปภาพ เมื่อนำรูปภาพมาวางลงบนแผ่นสไลด์จะปรากฏแถบเครื่องมือ
เพื่อจัดการรูปภาพท่ีต้องการนำมาใช้งานในสไลด์ โดยมีวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
การปรับขนาดรูปภาพ 



                การปรับขนาดรูปภาพ สามารถปรับได้ทุกส่วนของรูปภาพ คลิกเลือกรูปภาพให้มีจุด Handle เล่ือน
เมาส์วางท่ีจุดปรับ 8 จุด รอบ ๆ รูปภาพ จะปรากฏลูกศร 2 หัว แล้วคลิกเมาส์ค้างไว้ ลากปรบข้ึนลงหรือปรับความ
กว้างด้านซ้าย ด้านขวา หรือปรับส่วนสูงของภาพด้านบนและด้านล่าง โดยมีวิธีการปรับ ดังนี้ 

 
 
1. เล่ือนเมาส์วางมุมด้านล่างขวาของรูปภาพจะปรากฏลูกศร 2 หัว 
2. คลิกข้างไว้ ลากเมาส์ทแยงขึ้น เมาส์จะเปล่ียนเป็นเครื่องหมายบวก เพื่อย่อขยายรูปภาพ 
3. เล่ือนเมาส์วางจุดตรงกลางด้านขวา ปรากฏลูกศร 2 หัว แนวนอนเพื่อปรับความกว้างของรูปภาพ 
4. เล่ือนเมาส์วางจุดด้านบนขวารูปภาพ คลิกข้างไว้ลากทแยงลงเพื่อลดขนานรูปภาพปรากฏรูปภาพ 2 หัว 
5. เล่ือนเมาส์วางจุดตรงกลางด้านล่างขวา ปรากฏลูกศร 2 หัวแนวตั้งเพื่อปรับความสูงของรูปภาพ 
            การปรับขนาดรูปภาพด้วยการกำหนดค่าความกว้างและความสูง สามารถทำได้ดังนี้ 
1. คลิกเมาส์ท่ีรูปภาพ ให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) ล้อมรอบ 
2. กำหนดค่าความกว้างและความสูง บนแท็บรูปภาพ (Format) ขณะคลิกลูกศรขึ้นหรือลง สังเกตุรูปภาพจะขยาย
หรือลดขนาดตามท่ีเลือก 



 
 
การย้ายตำแหน่งรูปภาพ 
        สามารถย้ายตำแหน่งของรูปภาพไปวางตำแหน่งต่าง ๆ ภายในแผ่นสไลด์ได้ โดยคลิกเมาส์ท่ีรูปภาพแล้วลาก
ไปยังตำแหน่งท่ีต้องการ โดยมีวิธีการย้าย ดังนี ้

 
1. คลิกเมาส์ท่ีรูปภาพให้มีจุด handle 
2. เล่ือนเมาส์วางท่ีรูปภาพ จะปรากฏเครื่องหมาย 
3. คลิกรูปภาพข้างไว้จะปรากฏเมาส์รูป คลิกลากรูปภาพเล่ือนวางตำแหน่งใหม่ท่ีต้องการย้าย ภาพท่ีย้ายสีจะจาง
เมื่อปล่อยเมาส์ภาพจะวางตำแหน่งใหม่ 
การหมุนรูปภาพ 
         การหมุนรูปภาพ สามารถหมุนได้โดยคลิกเมาส์ท่ีรูปภาพ จะปรากฏจุด Handle ล้อมรอบรูปภาพส่วนบน
ของภาพจะมีจุดสีเขียวเรียกว่าจุดหมุน (Rotate) เล่ือนเมาส์คลิกท่ีจุดสีเขียวและหมุนภาพได้ตามการ ถ้ามีจุดสี
เหลืองรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนเรียกว่าจุดปรับรูปภาพ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 



 
1. เล่ือนเมาส์วางตรงจุดสีเขียวด้านบนของรูปภาพจะปรากฏเมาส์รูป 
2. คลิกเมาส์ค้างไว้ เมาส์จะเป็นรูป หมุนเล่ือนขึ้นหรือเล่ือนลง 
3. คลิกเมาส์ค้างไว้หมุนไปทางด้านซ้าย 
4. คลิกเมาส์ค้างไว้หมุนไปทางด้านขวา 
5. คลิกแท็บ รูปแบบ 
6. คลิกปุ่ม หมุน ปรากฏเมนูรายการ 
7. เล่ือนเมาส์วางรายการต่างๆ และสังเกตภาพจะหมุนตามรายการท่ีเล่ือนเมาส์วาง 



 
 
การตัดรูปภาพบางส่วน 
         การตัดรูปภาพบางส่วนหรือเรียกว่า Crop เพื่อแสดงหรือปิดบางส่วนของภาพท่ีไม่ต้องการแสดงโดยวิธีการ
ตัดรูปบางส่วน ดังนี้ 

 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปภาพให้มีจุด Handle 
2. ปรากฏเครื่องมือรูปภาพ (Picture Tools) และแท็บ รูปแบบ (Format) 
3. คลิกปุ่ม (Crop) 
4. ปรากฏเครื่องหมายจุดปิดสีดำล้อมรอบ 
5. คลิกท่ีจุดแสดงภาพค้างไว้ ปรากฏเครื่องหมายบวก สีขาว และคลิกเล่ือนไปทางซ้ายแล้วปล่อยเมาส์ 
6. ปรากฏเฉพาะรูปภาพส่วนท่ีต้องการ 



7. คลิกท่ีจุดปิด คลิกค้างไว้ลากไปทางขวาเพื่อแสดงภาพส่วนท่ีปิด 

 
 
การปรับความสว่าง ความคมชัด เปล่ียนสี และการเปล่ียนรูปภาพ 
        สามารถปรับแต่งเพิ่มหรือลดความสว่าง เพิ่มหรือลดความคมชัด และปรับสีให้กับรูป หรือบีบอัอขนาดไฟล์
ภาพให้เล็กลงได้อย่างง่าย ๆ โดยใช้เครื่องมือท่ีโปรแกรมมีไว้ให้ใช้งาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปรับความสว่าง 

 
1. คลิกเมาส์ท่ีรูปภาพให้มีจุด Handle 
2. คลิกปุ่มความสว่าง (Brightness) 
3. ปรากฏเมนูรูปแบบความสว่าง เล่ือนเมาส์วางรูปแบบความสว่างท่ีต้องการเพิ่มหรือลดและดูผลท่ีได้จากรูปภาพ 
(เปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มความสว่าง ถ้าลบจะลดความสว่าง) 
 
ปรับความคมชัด 

 
1. คลิกเมาส์ท่ีรูปภาพให้มีจุด Handle 
2. คลิกปุ่มความคมชัด (Contrast) 



3. ปรากฏเมนูรูปแบบความคมชัด เล่ือนเมาส์วางรูปแบบความคมชัดท่ีต้องการเพิ่มหรือลดและดูผลท่ีได้จาก
รูปภาพ 
(เปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มความคมชัด ถ้าลบจะลดความคมชัด) 
 
เปล่ียนสีรูปภาพ 

 
1.คลิกเมาส์ท่ีรูปภาพให้มีจุดHandle  
2. คลิกปุ่มเปล่ียนสี (Reccolor) 
3. ปรากฏเมนูชุดรูปแบบสสี เล่ือนเมาส์วางชุดรูปแบบสีท่ีต้องการเพิ่มหรือลดและดูผลท่ีได้จากรูปภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปล่ียนสีพื้นรูปภาพโปร่งใส 

 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปภาพให้มีจุด Handle 
2. คลิกปุ่มเปล่ียนสี (Reccolor) 
3. คลิกปุ่มกำหนดเปล่ียนสีโปร่งใส (Transparent Color) 



4. เล่ือนเมาส์รูป คลิกท่ีสีพื้นหลังของภาพสีท่ีคลิกจะหายไป 
 
การเปล่ียนรูปภาพ 

 



 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปภาพให้มีจุด Handle 
2. คลิกปุ่ม เปล่ียนรูปภาพ (Change Picture) 
3. ปรากฏหน้าต่างแทรกรูปภาพ (Insert Picture) 
4. คลิกเลือกรูปภาพท่ีต้องการเปล่ียน 
5. คลิกปุ่ม แทรก (Insrert) 
6. ปรากฏภาพใหม่แทนท่ีภาพเดิม 

 
  
การบีบอัดขนาดรูปภาพให้เล็กลง 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปภาพ 



 



2. คลิกปุ่มบีบอัดรูปภาพ (Compress Picture) 
3. ปรากฏหน้าต่าง บีบอัดรูปภาพ (Compress Picture) 
4. คลิกเครื่องหมายถูก นำไปใช้กับรูปภาพท่ีเลือกเท่านั้น(Apply to selected picture only) 
5. คลิกปุ่ม ตัวเลือก (Options) 
6. ปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าบีบอัด (Compression Settings) 
7. คลิกเมาส์เลือกรูปแบบการบีบอัดภาพ 
8. คลิกปุ่ม ตกลง (เพื่อบีบอัดขนาดความจุของภาพท่ีใหญ่ให้เล็กลงขณะนำเสนอ เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้น) 
 
การยกเลิกเปล่ียนแปลงรูปแบบ 

 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปภาพ 
2. คลิกปุ่มต้ังค่ารูปภาพใหม่ (Reset Picture) 
3. รูปภาพท่ีย่อขยายหรือเปล่ียนโหมดสี จะเปล่ียนรูปภาพกลับเหมือนเดิม เพื่อยกเลิกการเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ี
จัดไว้ 



 
 
 
 การปรับเปล่ียนลักษณะรูปภาพ 
          สามารถปรับลักษณะรูปภาพ โดยใช้เครื่องมือกลุ่มลักษณะภาพ หรือเปล่ียนรูปร่างของภาพและกำหนด
เส้นขอบโดยระบุสี ความกว้าง ลักษณะเส้นเป็นต้น 
การเลือกลักษณรูปภาพ 

 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปภาพ 
2. คลิกปุ่ม เพิ่มเติม 



3. คลิกเลิอกลักษณะรูปภาพ 
4. ปรากฏลักษณะภาพตามท่ีเลือก 
 
การเปล่ียนรูปร่างของภาพ 

 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปภาพ 
2. คลิกปุ่มรูปร่างของภาพ 
3. คลิกเลือกรูปร่างท่ีต้องการ เช่น รูปร่างหยดน้ำ 
4. รูปภาพจะเปล่ียนรูปร่างเป็นหยดน้ำ 



5. คลิกเลือกรูปร่างแบบอืนๆ ท่ีต้องการใช้ เช่น ลูกศรขวา เป็นต้น 
 
การเปล่ียนเส้นขอบของรูปภาพ 

 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปภาพ 
2. คลิกปุ่มเส้นขอบรูป 
3. ปรากฏตารางสีให้เลือกท่ีต้องการ 
4. คลิกรายการน้ำหนัก เลือกความหนาของเส้นขอบรูปภาพ 
5. คลิกเลือกลักษณะเส้นประท่ีต้องการ 



 
 
 
การใส่ลักษณพิเศษของรูปภาพ 

 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปภาพ 
2. คลิกลักษณะพิเศษของรูปร่าง 
3. คลิกเลือกลักษณะพิเศา เช่น ค่าท่ีต้ังไว้ 12 
4. แสดงลักษณะรูปแบบท่ีเลือกไว้ 



 
การจัดเรียงรูปภาพ 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปภาพท่ีต้องการจัดเรียง 



 
2. คลิกปุ่มย้ายไปไว้ข้างหลังสุด 
3. รูปภาพท่ีเลือกจะย้ายไปอยู่ด้านหลัง 



4. คลิกปุ่มนำไปไว้ข้างหน้าสุด 
5. รูปภาพท่ีเลือกจะย้ายมาวางข้างหน้าสุด 
6. คลิกปุ่มบานหน้าต่างส่วนท่ีเลือก (เพื่อแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างส่วนท่ีส่วนท่ีเหลือและการมองเห็น) 
5.4 การแทรกและปรับแต่งรูปร่างสำเร็จรูป (Shape) 
            รูปร่างหรือรูปวาด (Shape) สามารถแทรกและปรับแต่งรูปร่างสำเร็จรูปลงสไลด์ในแบบต่าง ๆ เช่น 
ส่ีเหล่ียม วงกลม ลูกศร เส้น แผนผัง ลำดับงาน สัญลักณ์และคำอะบายภาพโดยใช้เครื่องมือรูปร่าง (Shape) วึ่งมี
วิธีการดังต่อไปนี ้
การแทรกรูปร่างสำเร็จรูป 

 
  



1. คลิกปุ่ม สร้างภาพนิ่ง (New Slide) 
2. คลิกเลือกแบบ Diapositive detitre 
3. คลิกแท็บ แทรก (Insert) 
4. คลิกปุ่มรูปร่าง (Shape) 
5. เลือกรูปร่างท่ีต้องการ 
6. เลือกมาส์รูป + คลิกค้างไว้เมาส์จะปล่ียนเป็นรูป + (ต้องการยกเลิกการวาด กดคีร์ ESC) 
7. คลิกลากมาส์ทแยงลง เพื่อวาดรูปร่างต่าง ๆ เช่น รูปร่างพื้นฐาน ลูกศรแบบบล็อก 

 
  
 
การแก้ไขรูปร่าง 

 
  
1. คลิกเมาส์ท่ีรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 



2. คลิกท่ีลูกศรปุ่ม แก้ไขรูปร่าง (Change Shape) 
3. ปรากฏเมนูคลิก แปลงเป็นแบบอิสระ (Convert to Freeform) 
4. คลิกปุ่ม แก้ไขจุด (Edit Points) หรือคลิกขวาท่ีรูปร่างเลือก แก้ไขจุด 
5. ปรากฏจุดสีดำล้อมรอบรูปร่าง คลิกท่ีจุดแล้วลากปรบจุดท่ีต้องการ 

 
  
 
การเปล่ียนรูปร่าง 

 



  
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 
2. คลิกท่ีลูกศรปุ่ม แก้ไขรูปร่าง 
3. รูปร่างมนูคลิกคลิก เปล่ียนรูปร่าง (Change Shape) 
4. ปรากฏตารางรูปร่างแบบต่าง ๆ ให้เลือก เช่น พระอาทิตย์ 
5. รูปร่างหน้ายิ้ม จะเปล่ียนเป็นรูปพระอาทิตย์ 
การใส่ข้อความ 

 



 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 
2. คลิกปุ่ม กล่องข้อความ (Text Box) เมาส์เปล่ียนรูป 
3. คลิกเมาส์ตำแหน่งท่ีต้องการใส่ข้อความ ปรากฏคอร์ซอร์กรอบส่ีเหล่ียม 
4. พิมพ์ข้อความ เช่น หน้ายิ้ม 
 
การใส่ลักษณะรูปร่างหรือสไตล์รูปร่าง 
 

 
  



1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 
2. คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มเติม (More) 
3. ปรากฏตารางลกษณะรูปร่างท่ีหลากหลายคลิกเลือกรูปแบบท่ีต้องการ 
4. สังเกตุผลลัพธ์ที่ได้จากรูปร่าง 
การเติมสีรูปร่าง 

 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 
2. คลิกท่ีปุ่ม เติมสีรูปร่าง (Sahpe Fill) 
3. ปรากฏตารางรูปแบบสี 
4. คลิกเลือกรูปแบบสีท่ีต้องการ 



 
 
การใส่เส้นกรอบรูปร่าง 

 
 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 
2. คลิกท่ีปุ่ม เส้นกรอบรูปร่าง (Sahpe Outline) 
3. ปรากฏตารางเส้นกรอบเลือกสีรูปร่าง 
4. คลิกเลือกรูปแบบสีท่ีต้องการ 



5. ปรากฏเส้นกรอบตามท่ีเลือก 
 
การใส่ลักษณะพิเศษรูปร่าง 

 
 
ใส่เงารูปร่าง (Shadow) 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 
2. คลิกท่ีปุ่ม ลักษณะพิเศษรูปร่าง (Sahpe Effects) 
3. ปรากฏตารางลักษณะรูปร่างต่าง ๆ เช่น คลิก เงา (Shadow) 
4. เลือนเมาส์เลือกเงาท่ีต้องการ 
5. ดูผลลัพธ์ที่ได้จากรูปร่าง 
ใส่เงาสะท้อน (Reflection) 



 
 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 
2. คลิกท่ีปุ่ม ลักษณะพิเศษรูปร่าง (Sahpe Effects) 
3. ปรากฏตารางลักษณะรูปร่างต่าง ๆ เช่น คลิก การสะท้อนแสง (Reflection) 
4. เลือนเมาส์เลือกแบบการสะท้อนท่ีต้องการ ดูผลลัพธ์ที่ได้จากรูปร่าง 
ใส่ขอบเรือนแสง (Glow) 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 
2. คลิกท่ีปุ่ม ลักษณะพิเศษรูปร่าง (Sahpe Effects) 
3. ปรากฏตารางลักษณะรูปร่างต่าง ๆ เช่น คลิก เรืองแสง (Glow) 
4. เล่ือนเมาส์เลือกขอบรูปร่างแบบเรืองแสงทีต้องการ ดูผลลัพธ์ที่ได้จากรูปร่าง 



 
 
ใส่ขอบนุ่ม (Soft Edges) 



 
 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 
2. คลิกท่ีปุ่ม ลักษณะพิเศษรูปร่าง (Sahpe Effects) 
3. ปรากฏตารางลักษณะรูปร่างต่าง ๆ เช่น คลิก ขอบนุ่ม (Soft Edges) 
4. เล่ือนเมาส์เลือกแบบขอบรูปร่างท่ีต้องการเพื่อกำหนดขอบรูปร่างให้จางลง 
ยกนูน (Bevel) 



 
 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 
2. คลิกท่ีปุ่ม ลักษณะพิเศษรูปร่าง (Sahpe Effects) 
3. ปรากฏตารางลักษณะรูปร่างต่าง ๆ เช่น คลิก ยกนูน (Bevel) 
4. เล่ือนเมาส์ลือกแบบยกนูนท่ีต้องการเพื่อกำหนดรูปร่างขอบนูน 
การหมุนสมามิติ (3-D Rotation) 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 
2. คลิกท่ีปุ่ม ลักษณะพิเศษรูปร่าง (Sahpe Effects) 
3. ปรากฏตารางลักษณะรูปร่างต่าง ๆ เช่น คลิก การหมุนสามมิติ (3-D Rotation) 
4. เล่ือนเมาส์เลือกการหมุนสามมิติ ท่ีต้องการเพื่อกำหนดการหมุนาสมมิติ 



 
 
การจัดเรียงและจัดกลุ่มรูปร่าง 
การจัดเรียงลำดับ 



 
1. เลือกรูปร่างหนึ่งรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิล (Handle) 
2. คลิกท่ีปุ่ม จัดเรียง (Arrange) 
3. ปรากฏรายการจัดลำดบวัตถุ คลิกเลือก นำไปไว้ข้างหน้าสุด รูปร่างจะมาอยู่ด้านหน้า 
4. คลิกเลือกย้ายไปไว้ด้านหลังสุด สงเกตุรูปร่างจะย้ายมาอยู่ด้านหลง 
การจัดกลุ่มรูปร่าง 



 



1. คลิกรูปร่างให้มีจุดแฮนเด้ิลหนึ่งรูปกดปุ่ม ค้างไว้แล้วคลิกท่ีรูปร่างอีกรูปเพื่อเลือกรูปร่างอีกรูปให้มีจุดแฮนเด้ิล
สองรูป 
2. คลิกท่ีปุ่ม จัดเรียง (Arrange) 
3. คลิกปุ่ม จัดกลุ่ม (Group) 
4. รูปร่างสองรูปจะรวมกันเป็นเดียว สังกตุจากจุดแฮนเด้ิลมีพียงแปดจุด 
5. คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม (Ungroup) 
6. คลิก จัดกลุ่มใหม่ (Regroup) 
 


