
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  คํานํา 

เอกสารประกอบการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู�ท่ี 3 

เทคโนโลยีและการสื่อสาร เรื่องโปรแกรม PhotoScape สําหรับนักเรียนชั้นประศึกษาป.ท่ี 6 การจัดกิจกรรม

การเรียนรู� ในกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ท่ีนักเรียนทุกคนต�องเรียน ดังนั้น                       

จึงมีความจําเป6นอย�างยิ่งท่ีจะต�องมีเอกสารประกอบการสอน ท่ีรวบรวมเนื้อหาสอดคล�องตามหลักสูตร               

โดยเนื้อหาเป6นการเรียนรู�ในลักษณะท่ีมีรูปภาพประกอบคําบรรยาย ท่ีมุ�งเน�นให�ผู�เรียนมีความรู�ความเข�าใจและ

ใช�ประกอบการฝ<กปฏิบัติ ซ่ึงเนื้อหาบางส�วนเรียบเรียงจากประสบการณ?การสอนของผู�สอน รวมท้ังการศึกษา

ค�นคว�าจากตําราวิชาการ  

 เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้มีท้ังหมด 12 ชุด ซ่ึงประกอบด�วย 

 ชุดท่ี 1 การดาวน?โหลดและรู�จักโปรแกรม PhotoScape 

 ชุดท่ี 2 การเรียกใช�งาน โปรแกรม PhotoScape 

 ชุดท่ี 3 ส�วนต�างๆ ของหน�าต�างแก�ไขภาพ 

 ชุดท่ี 4 การย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ 

 ชุดท่ี 5 การทําภาพซีเป.ย 

 ชุดท่ี 6 การทําขอบมนและใส�เส�นขอบ 

 ชุดท่ี 7 การเพ่ิมวัตถุให�กับภาพ 

 ชุดท่ี 8 การเซ็นเซอร?ภาพถ�ายเฉพาะจุดและการตัดภาพ 

 ชุดท่ี 9 การทําภาพเคลื่อนไหว 

 ชุดท่ี 10 การจัดหน�ารูปภาพ 

 ชุดท่ี 11 การแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในครั้งเดียว 

 ชุดท่ี 12 การแก�ตาแดงและการลบตําหนิ 

 หวังว�าเอกสารประกอบเรียนเล�มนี้ จะเป6นประโยชน?สําหรับผู�เรียน ในการใช�เป6นคู�มือสําหรับการศึกษา 

เรียนรู�เก่ียวกับโปรแกรม PhotoScape และการใช�งานโปรแกรมสําเร็จรูป หากมีข�อแนะนําท่ีเป6นประโยชน?ต�อ

การปรับปรุงเอกสารเล�มนี้ กรุณาแจ�งต�อผู�เขียนจักเป6นพระคุณยิ่ง 

 ท�ายนี้ ขอขอบพระคุณทุกท�านท่ีให�ความร�วมมือ แนะนํา จนทําให�เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้   

เสร็จสิ้นด�วยดี 

 

         สิริพันธ?  ภาษีธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สารบัญ 

 

เร่ือง หน�า 

คําแนะนําการใช�เอกสารประกอบการเรียน   1 

มาตรฐานการเรียนรู� ตัวช้ีวัดและจุดประสงค"การเรียนรู�   2 

แบบทดสอบก%อนเรียน   3 

ใบความรู�   6 

แบบฝ)กหัด 14 

เฉลยแบบฝ)กหัด 15 

แบบทดสอบหลังเรียน 16 

เฉลยแบบทดสอบก%อนเรียน 19 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 20 

บรรณานุกรม 22 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโล ยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร เ ร่ือง
ช้ันประถมศึกษาป.ท่ี 6  เพ่ือให�ดําเนินการจัดการเรียน
มีประสิทธิภาพดังต�อไปน้ี 

1. ศึกษาจุดประสงค?การเรียนรู�  เพ่ือให�ทราบว�านักเรียนจะเรียนรู�อะไรบ�าง  และมีความรู�
เร่ืองอะไรเม่ือเรียนจบ 

2. ทําแบบทดสอบก�อนเรียน  จํานวน 
3. ศึกษาเน้ือหาสาระจากใบความรู�  

ในการปฏิบัติกิจกรรม เม่ือมีปOญหาในการเรียนแต�ละคร้ังปรึกษาเพ่ือนหรือครู ร�วมกันอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นกับทุกคนอย�างมีเหตุผล
ได�ทันที  กรณีท่ีนักเรียนทําผิด  ให�กลับไปทบทวนเน้ือหาสาระจนเข�าใจ

4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  จํานวน 
5. ตรวจคําตอบ  แบบทดสอบก�อนเรียนและหลังเรียน  จ
6. สรุปผลคะแนนลงในกระดาษคําตอบ  เพ่ือทราบผลการเรียน และการพัฒนา
7. มีความซื่อสัตย?ต�อตนเองในขณะทําใบงาน  แบบทดสอบก�อนเรียน และแบบทดสอบ 

หลังเรียน 
 

เอกสารประกอบการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโล ยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร เ ร่ืองโปรแกรม PhotoScape

เพ่ือให�ดําเนินการจัดการเรียน  การสอนบรรลุวัตถุประสงค? และ

ศึกษาจุดประสงค?การเรียนรู�  เพ่ือให�ทราบว�านักเรียนจะเรียนรู�อะไรบ�าง  และมีความรู�

ทําแบบทดสอบก�อนเรียน  จํานวน 10 ข�อ ใช�เวลา 5 นาที  ลงในกระดาษคําตอบ
ศึกษาเน้ือหาสาระจากใบความรู�  ปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน 

ในการปฏิบัติกิจกรรม เม่ือมีปOญหาในการเรียนแต�ละคร้ังปรึกษาเพ่ือนหรือครู ร�วมกันอภิปรายและ
บทุกคนอย�างมีเหตุผล แล�วทําแบบฝ<กหัด  จากน้ันตรวจคําตอบเพ่ือทราบผล          

ได�ทันที  กรณีท่ีนักเรียนทําผิด  ให�กลับไปทบทวนเน้ือหาสาระจนเข�าใจ 
ทําแบบทดสอบหลังเรียน  จํานวน 10 ข�อ ใช�เวลา 5 นาที  ลงในกระดาษคําตอบ
ตรวจคําตอบ  แบบทดสอบก�อนเรียนและหลังเรียน  จากเฉลยท�ายเล�ม
สรุปผลคะแนนลงในกระดาษคําตอบ  เพ่ือทราบผลการเรียน และการพัฒนา
มีความซื่อสัตย?ต�อตนเองในขณะทําใบงาน  แบบทดสอบก�อนเรียน และแบบทดสอบ 

เอกสารประกอบการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 
PhotoScape สําหรับนัก เ รียน                     

การสอนบรรลุวัตถุประสงค? และ                   

ศึกษาจุดประสงค?การเรียนรู�  เพ่ือให�ทราบว�านักเรียนจะเรียนรู�อะไรบ�าง  และมีความรู�

นาที  ลงในกระดาษคําตอบ 
 มีความกระตือรือร�น   

ในการปฏิบัติกิจกรรม เม่ือมีปOญหาในการเรียนแต�ละคร้ังปรึกษาเพ่ือนหรือครู ร�วมกันอภิปรายและ 
แล�วทําแบบฝ<กหัด  จากน้ันตรวจคําตอบเพ่ือทราบผล          

นาที  ลงในกระดาษคําตอบ 
ากเฉลยท�ายเล�ม 

สรุปผลคะแนนลงในกระดาษคําตอบ  เพ่ือทราบผลการเรียน และการพัฒนา 
มีความซื่อสัตย?ต�อตนเองในขณะทําใบงาน  แบบทดสอบก�อนเรียน และแบบทดสอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ง 3.1  เข�าใจ เห็นคุณค�า และใช�กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�น

ข�อมูลการเรียนรู� การส่ือสาร การแก�ปOญหา การทํางานและอาชีพอย�างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

1. นําเสนอข�อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใช�ซอฟต?แวร?ประยุกต?

2. ใช�คอมพิวเตอร?ช�วยสร�าง ช้ิ

อย�างมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ

มีความรู�ความเข�าใจการแก�ตาแดงและลบตําหนิ ในโปรแกรม 

1. บอกวิธีการแก�ตาแดงและการลบตําหนิในโปรแกรม 

2. มีทักษะในการแก�ตาแดงและการลบตําหนิในโปรแกรม 

เข�าใจ เห็นคุณค�า และใช�กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�น

ข�อมูลการเรียนรู� การส่ือสาร การแก�ปOญหา การทํางานและอาชีพอย�างมีประสิทธิภาพ 

นําเสนอข�อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใช�ซอฟต?แวร?ประยุกต? 

ใช�คอมพิวเตอร?ช�วยสร�าง ช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทําในชี วิตประจําวัน

อย�างมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ 

มีความรู�ความเข�าใจการแก�ตาแดงและลบตําหนิ ในโปรแกรม PhotoScape ได�

บอกวิธีการแก�ตาแดงและการลบตําหนิในโปรแกรม PhotoScape ได� 

มีทักษะในการแก�ตาแดงและการลบตําหนิในโปรแกรม PhotoScape ได� 

เข�าใจ เห็นคุณค�า และใช�กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�น

ข�อมูลการเรียนรู� การส่ือสาร การแก�ปOญหา การทํางานและอาชีพอย�างมีประสิทธิภาพ 

นงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทําในชี วิตประจําวัน             

ได� 

 



เอกสารประกอบการเรียน
คําช้ีแจง ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว
 

1. การแก�ตาแดงต�องเลือกคลิกที่
  ก. แก�ไขภาพ 
  ข. แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม
  ค. ถ�ายภาพหน�าจอ
  ง. การเปล่ียนช่ือไฟล?
 

2. การแก�ตาแดงมีวิธีการอย%างไร
  ก. คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง แล�วคลิกท่ีบริเวณตาสีแดง
  ข. คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตา แล�วปล�อยเมาส?
  ค. คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง 
  ง. คลิกท่ีปุSมเพ่ิมวัตถุ แล�วคลิกแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง
 

3. ข�อใดคือข�อแตกต%างของการลบตําหนิในโปรแกรม 
Photoshop  

  ก. โปรแกรม Photo
  ข. โปรแกรม Photo
  ค. โปรแกรม Photo
  ง. โปรแกรม Photoshop 
 

4. การลบตําหนิในโปรแกรม 
  ก. จัดหน�า 
  ข. รวมภาพ 
  ค. แก�ไขภาพ 
  ง. แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม
 

 
 
 

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 12 การแก�ตาแดงและลบตําหนิ
ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว 

การแก�ตาแดงต�องเลือกคลิกที่เมนูข�อใด 

แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม 
ถ�ายภาพหน�าจอ 
การเปล่ียนช่ือไฟล? 

การแก�ตาแดงมีวิธีการอย%างไร 
คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง แล�วคลิกท่ีบริเวณตาสีแดง 
คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตา แล�วปล�อยเมาส?
คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง แล�วไม�ต�องปล�อยเมาส?
คลิกท่ีปุSมเพ่ิมวัตถุ แล�วคลิกแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง

ข�อใดคือข�อแตกต%างของการลบตําหนิในโปรแกรม PhotoScape 

PhotoScape ทํายาก โปรแกรม Photoshop ทําง�าย
PhotoScape เนียนกว�า โปรแกรม Photoshop 
PhotoScape สวยกว�า โปรแกรม Photoshop ทําง�าย
Photoshop ทํายาก โปรแกรม PhotoScape ทําง�าย

การลบตําหนิในโปรแกรม PhotoScape ต�องเข�าที่หน�าต%างในข�อ

แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม  

การแก�ตาแดงและลบตําหนิ 

คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตา แล�วปล�อยเมาส? 
นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง แล�วไม�ต�องปล�อยเมาส? 

คลิกท่ีปุSมเพ่ิมวัตถุ แล�วคลิกแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง 

cape และ โปรแกรม 

ทําง�าย 
  
ทําง�าย 

ทําง�าย 

หน�าต%างในข�อใด 



5. การลบตําหนิต�องคลิกที่ปุEมใด
  ก. ลบตําหนิ 
  ข. ตัดภาพ 
  ค. เพ่ิมวัตถุ 
  ง. ความคมชัด 
 

 6. เพราะเหตุใดการลบตําหนิจึงไม%ให�ลากเมาส"บริเวณกว�าง
  ก. รอยท่ีลบจะสีเข�มขึ้น
  ข. รอยท่ีลบจะสีจืดมาก
  ค. รอยท่ีลบจะเนียนมาก
  ง. รอยท่ีลบจะไม�เนียน
 

 7. การลบตําหนิส%วนใหญ%จะลบบริเวณใด
  ก. ขา 
  ข. แขน 
  ค. ใบหน�า 
  ง. สะโพก 
 

 8. การลบตําหนิทําอย%างไร
  ก. คลิกท่ีฟUลเตอร? แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
                      แล�วปล�อยเมาส?
  ข. คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
                      แล�วปล�อยเมาส?
  ค. คลิกปุSมลบตําหนิ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
                      แล�วปล�อยเมาส?
  ง. คลิกท่ีปุSมตัดภาพ แล�วคลิกเมาส?คลุม
                      แล�วปล�อยเมาส?
 
 
 
 
 
 
 
 

การลบตําหนิต�องคลิกที่ปุEมใด 

 

เพราะเหตุใดการลบตําหนิจึงไม%ให�ลากเมาส"บริเวณกว�าง 
รอยท่ีลบจะสีเข�มขึ้น 
รอยท่ีลบจะสีจืดมาก 
รอยท่ีลบจะเนียนมาก 
รอยท่ีลบจะไม�เนียน 

การลบตําหนิส%วนใหญ%จะลบบริเวณใด 

การลบตําหนิทําอย%างไร 
คลิกท่ีฟUลเตอร? แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
แล�วปล�อยเมาส? 
คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
แล�วปล�อยเมาส? 
คลิกปุSมลบตําหนิ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
แล�วปล�อยเมาส? 
คลิกท่ีปุSมตัดภาพ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
แล�วปล�อยเมาส? 

คลิกท่ีฟUลเตอร? แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ  

คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ  

คลิกปุSมลบตําหนิ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ  

พ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ  



9. การเพ่ิมความเนียนให�ภาพหลังลบตําหนิแล�วจะกดที่ปุEมใด
  ก. คลิกฟUลเตอร? เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ
  ข. คลิกเพ่ิมวัตถุ เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ
  ค. คลิกตัดภาพ 
  ง. คลิกลบตําหนิ เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ
 

 10. ถ�าอยากให�ภาพมีความสว%างมากข้ึนจะคลิกที่ปุEมใด
  ก. ความคมชัด 
  ข. เพ่ิมแสงวัตถุ
  ค. ความเข�ม 
  ง. ฟUลเตอร? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพ่ิมความเนียนให�ภาพหลังลบตําหนิแล�วจะกดที่ปุEมใด 
คลิกฟUลเตอร? เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ 
คลิกเพ่ิมวัตถุ เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ 
คลิกตัดภาพ เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ 
คลิกลบตําหนิ เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ 

ถ�าอยากให�ภาพมีความสว%างมากข้ึนจะคลิกที่ปุEมใด 
 

เพ่ิมแสงวัตถุ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

การแก�ตาแดง 

  

ภาพท่ีถ�ายมาแล�วทําให�บุคคลในภาพตาแดง การแก�ตาแดงด�วยวิธีต�างๆ

 

 

 

 

 

ทําได�โดยคลิกท่ี icon แก�ไขภาพ

 

 

 

 

 

 

ก%อนการแก�ตาแดง

คลิกเข�าสู%หน�าต%าง

ภาพท่ีถ�ายมาแล�วทําให�บุคคลในภาพตาแดง การแก�ตาแดงด�วยวิธีต�างๆ

แก�ไขภาพ 

การแก�ตาแดง ผลท่ีได�จากการแก�ตาแดง

คลิกเข�าสู%หน�าต%าง
แก�ไขภาพ 

ภาพท่ีถ�ายมาแล�วทําให�บุคคลในภาพตาแดง การแก�ตาแดงด�วยวิธีต�างๆ 

ผลท่ีได�จากการแก�ตาแดง 



เร่ิมจากเปUดภาพท่ีต�องการขึ้นมา 

คลิกท่ีแถบเมนู   Tools 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันคลิกท่ีแก�ตาแดง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกแถบเมนู 
Tools 

คลิกที่แก�ตาแดง

เร่ิมจากเปUดภาพท่ีต�องการขึ้นมา (ในท่ีนี้ต�องการให�เห็นภาพชัดๆ เลยเน�นภาพเฉพาะตา

จากน้ันคลิกท่ีแก�ตาแดง 

คลิกที่แก�ตาแดง 

ในท่ีนี้ต�องการให�เห็นภาพชัดๆ เลยเน�นภาพเฉพาะตา) 



นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง แล�วปล�อยเมาส? ตาแดงก็จะหายไป

 

 

 

 

 

 

 

 

จะได�ภาพท่ีแก�ไขตาแดงเรียบร�อยแล�ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง แล�วปล�อยเมาส? ตาแดงก็จะหายไป 

จะได�ภาพท่ีแก�ไขตาแดงเรียบร�อยแล�ว 

ลากเมาส"คลุมพ้ืนที่ ที่ต�องการ
แก�ตาแดง จากน้ันปล%อยเมาส"
ลากเมาส"คลุมพ้ืนที่ ที่ต�องการ
แก�ตาแดง จากน้ันปล%อยเมาส"

ทําทั้งสองข�าง 



       การลบตําหนิ 

  

ส�วนใหญ�เวลาถ�ายภาพบุคคล ส่ิงท่ีต�องแก�ไขในภาพถ�าย

บนใบหน�า การปรับผิวให�เนียนและขาวขึ้น ซึ่งส�วนใหญ�จะใช�โปรแกรม 

การปรับซึ่งต�องอาศัยทักษะและความชํานาญในการปรับแต�ง

ใน PhotoScape การปรับแต�งภาพ ได�แก� การลบรอยตําหนิแลการปรับความเนียน

สามารถทําได� ผลอาจจะได�ไม�ดีเท�า 

การปรับแสงให�ดูสว�างขึ้น ก�อนท่ีจะทํา มาดูภาพตัวอย�างก�อนและหลังปรับ จะเป6นการลบรอย

ตําหนิบนใบหน�าออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก%อนการลบตําหนิ

ส�วนใหญ�เวลาถ�ายภาพบุคคล ส่ิงท่ีต�องแก�ไขในภาพถ�าย  เช�น  การลบรอยดํา รอยสิวต�างๆ 

บนใบหน�า การปรับผิวให�เนียนและขาวขึ้น ซึ่งส�วนใหญ�จะใช�โปรแกรม Photoshop 

การปรับซึ่งต�องอาศัยทักษะและความชํานาญในการปรับแต�ง 

การปรับแต�งภาพ ได�แก� การลบรอยตําหนิแลการปรับความเนียน

สามารถทําได� ผลอาจจะได�ไม�ดีเท�า Photoshop แต�วิธีการทําไม�ยาก เป6นการลบรอยตําหนิและ

การปรับแสงให�ดูสว�างขึ้น ก�อนท่ีจะทํา มาดูภาพตัวอย�างก�อนและหลังปรับ จะเป6นการลบรอย

การลบตําหนิ ผลท่ีได�จากการลบตําหนิ

การลบรอยดํา รอยสิวต�างๆ 

Photoshop เข�ามาช�วยใน

การปรับแต�งภาพ ได�แก� การลบรอยตําหนิแลการปรับความเนียน

แต�วิธีการทําไม�ยาก เป6นการลบรอยตําหนิและ

การปรับแสงให�ดูสว�างขึ้น ก�อนท่ีจะทํา มาดูภาพตัวอย�างก�อนและหลังปรับ จะเป6นการลบรอย

ผลท่ีได�จากการลบตําหนิ 



เปUดโปรแกรม PhotoScape 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกภาพท่ีต�องการลบตําหนิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน�าต%างแก�ไขภาพ

PhotoScape  แล�วคลิกท่ี icon แก�ไขภาพ 

เลือกภาพท่ีต�องการลบตําหนิ 

คลิกเข�าสู% 
หน�าต%างแก�ไขภาพ 



เลือกแถบเมนู Tools
ต�องการลบ แล�วปล�อยเมาส? ตําหนินั้นจะเลือนไป ถ�าไม�ได�ในทีเดียวให�ทําซ้ํา 
คือไม�ควรเลือกคลุมพ้ืนท่ีกว�างไป
 

 

 

 

 

 

 

  

หลังจากลบรอยดําหมดแล�ว จะเลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติอีกรอบเพ่ือเพ่ิมความเนียน โดยไป

คลิกท่ี แถบเมนู หน�าหลัก แล�วคลิกที่  

 

 

 

 

 

 

 

แก�ไขเฉพาะจุด

 คลิกเลือก ลบตําหนิ จากน้ันคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ี
ต�องการลบ แล�วปล�อยเมาส? ตําหนินั้นจะเลือนไป ถ�าไม�ได�ในทีเดียวให�ทําซ้ํา 
คือไม�ควรเลือกคลุมพ้ืนท่ีกว�างไป  เพราะจะเป6นรอยไม�เนียน 

หลังจากลบรอยดําหมดแล�ว จะเลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติอีกรอบเพ่ือเพ่ิมความเนียน โดยไป

แถบเมนู หน�าหลัก แล�วคลิกที่  ฟNลเตอร" ลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัต ิ

แก�ไขเฉพาะจุด>ลบตําหนิ 

เลือกฟNลเตอร" แล�วเลือก       
ลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ

จากน้ันคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ี
ต�องการลบ แล�วปล�อยเมาส? ตําหนินั้นจะเลือนไป ถ�าไม�ได�ในทีเดียวให�ทําซ้ํา ข�อควรระวัง             

หลังจากลบรอยดําหมดแล�ว จะเลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติอีกรอบเพ่ือเพ่ิมความเนียน โดยไป

แล�วเลือก       
ลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัต ิ



จากน้ันเล่ือนปรับ radius ตามต�องการ จะมีค�าตั้งแต� 

 

 

หากต�องการปรับแสงให�สว%าง

ความสว�างท่ีต�องการ จะมีให�เลือก ต่ํา ปานกลาง สูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามต�องการ จะมีค�าตั้งแต� 0.1 – 0.8 เสร็จแล�วคลิก

ปรับแสงให�สว%างมากขึ้น ก็ให�เลือก  ความสว�าง , สี 

ความสว�างท่ีต�องการ จะมีให�เลือก ต่ํา ปานกลาง สูง 

เลือกความสว%าง,สี>ความสว%าง 

เสร็จแล�วคลิก   ตกลง 

 

สี   แล�วเลือกระดับ    

 



จากน้ันหากต�องการปรับแสงวัตถุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 จะได�หน�าต�างเพ่ิมแสงวัตถ ุ ปรับตามต�องการ ถ�าหากต�องการภาพแบบนุ�มนวลเหมือนอยู�

ในฝOน  ให�เลือกค�าความพร�ามัวสูงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับแสงวัตถุอีกให�คลิก   เพ่ิมแสงวัตถุ 

จะได�หน�าต�างเพ่ิมแสงวัตถ ุ ปรับตามต�องการ ถ�าหากต�องการภาพแบบนุ�มนวลเหมือนอยู�

ในฝOน  ให�เลือกค�าความพร�ามัวสูงๆ ภาพท่ีได�จากการปรับแสงวัตถุแล�วจะสว�างมากขึ้น

เลือกเพ่ิมแสงวัตถุแล�ว
ปรับตามต�องการ

จะได�หน�าต�างเพ่ิมแสงวัตถ ุ ปรับตามต�องการ ถ�าหากต�องการภาพแบบนุ�มนวลเหมือนอยู�

ภาพท่ีได�จากการปรับแสงวัตถุแล�วจะสว�างมากขึ้น 

เลือกเพ่ิมแสงวัตถุแล�ว 
ปรับตามต�องการ 



 

 

 

คําช้ีแจง นักเรียนจับคู�ข�อความท่ีมีความสัมพันธ?กัน โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ

  

  1. ให�นักเรียนแก�ไขภาพตาแดง คนละ 

ขั้นตอน (5 คะแนน) 
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.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

........................................................................

.............................................................................................................................

...............................................................................................

       2. ให�นักเรียนลบตําหนิภาพ คนล

ขั้นตอน (5 คะแนน) 
.............................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

นักเรียนจับคู�ข�อความท่ีมีความสัมพันธ?กัน โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ

ให�นักเรียนแก�ไขภาพตาแดง คนละ 1 ภาพ ในโปรแกรม PhotoScape 

.......................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

ให�นักเรียนลบตําหนิภาพ คนละ 1 ภาพ ในโปรแกรม PhotoScape พร�อมท้ังอธิบาย

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

นักเรียนจับคู�ข�อความท่ีมีความสัมพันธ?กัน โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ 

PhotoScape พร�อมท้ังอธิบาย
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...................................................................................................................................................

..........................................................................

..........................................................

..........................................................

...............................................................................................................
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พร�อมท้ังอธิบาย
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คําช้ีแจง นักเรียนจับคู�ข�อความท่ีมีความสัมพันธ?กัน โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ
 

 

1. ให�นักเรียนแก�ไขภาพตาแดง คนละ 

ขั้นตอน (5 คะแนน) 

1. เข�าโปรแกรม PhotoScape

2. เข�าสู%หน�าแรกของโปรแกรม  เลือกเข�า

3. เปNดโฟลเดอร"ภาพที่ต�องการจะจัดทําภาพ

4. คลิกที่แถบเมนู Tools

ตาแดง แล�วปล%อยเมาส" ตาแดงก็จะหายไป

    2. ให�นักเรียนลบตําหนิภาพ คนละ 

ขั้นตอน (5 คะแนน) 

1. เข�าโปรแกรม PhotoScape

2. เข�าสู%หน�าแรกของโปรแกรม  เลือกเข�า

3. เปNดโฟลเดอร"ภาพที่ต�องการจะลบตําหนิ

4. คลิกที่แถบเมนู Tools

ที่ต�องการลบ แล�วปล%อยเมาส" ตําหนินั้นจะเลือนไป

5. หลังจากลบรอยดําหมดแล�ว จะเลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติอีกรอบเพ่ือเพ่ิมความ

เนียน โดยไปคลิกที ่แถบเมนู หน�าหลัก แล�วคลิกที่  

หรือขึ้นอยู%กับ

นักเรียนจับคู�ข�อความท่ีมีความสัมพันธ?กัน โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ

ให�นักเรียนแก�ไขภาพตาแดง คนละ 1 ภาพ ในโปรแกรม PhotoScape 

PhotoScape 

เข�าสู%หน�าแรกของโปรแกรม  เลือกเข�าหน�าต%างแก�ไขภาพ        

เปNดโฟลเดอร"ภาพที่ต�องการจะจัดทําภาพ 

Tools  คลิกตําแหน%งที่ตาแดง  แล�วนําเมาส"ลากคลุมพ้ืนที่ของ

ตาแดง แล�วปล%อยเมาส" ตาแดงก็จะหายไป 

ให�นักเรียนลบตําหนิภาพ คนละ 1 ภาพ ในโปรแกรม PhotoScape พร�อมท้ังอธิบาย

PhotoScape 

เข�าสู%หน�าแรกของโปรแกรม  เลือกเข�าหน�าต%างแก�ไขภาพ        

เปNดโฟลเดอร"ภาพที่ต�องการจะลบตําหนิ 

Tools คลิกเลือก ลบตําหนิ จากน้ันคลิกเมาส"คลุมพ้ืนที่ทีเ่ปRนตําหนิ

ที่ต�องการลบ แล�วปล%อยเมาส" ตําหนินั้นจะเลือนไป ถ�าไม%ได�ในทีเดียวให�ทําซ้าํ

หลังจากลบรอยดําหมดแล�ว จะเลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติอีกรอบเพ่ือเพ่ิมความ

แถบเมนู หน�าหลัก แล�วคลิกที่  ฟNลเตอร" ลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ

 
 
 

หรือขึ้นอยู%กับดุลยพินิจของครูผู�สอน

นักเรียนจับคู�ข�อความท่ีมีความสัมพันธ?กัน โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ 

PhotoScape พร�อมท้ังอธิบาย

นําเมาส"ลากคลุมพ้ืนที่ของ          

พร�อมท้ังอธิบาย

จากน้ันคลิกเมาส"คลุมพ้ืนที่ทีเ่ปRนตําหนิ

ถ�าไม%ได�ในทีเดียวให�ทําซ้าํ 

หลังจากลบรอยดําหมดแล�ว จะเลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติอีกรอบเพ่ือเพ่ิมความ

บรอยตําหนิผิวอัตโนมัต ิ

ดุลยพินิจของครูผู�สอน 



เอกสารประกอบการเรียน
คําช้ีแจง ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว
 

 1. การลบตําหนิต�องคลิกที่ปุEมใด
  ก. ลบตําหนิ 
  ข. ตัดภาพ 
  ค. เพ่ิมวัตถุ 
  ง. ความคมชัด 
 

2. การลบตําหนิในโปรแกรม 
  ก. จัดหน�า 
  ข. รวมภาพ 
  ค. แก�ไขภาพ 
  ง. แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม
 

3. ข�อใดคือข�อแตกต%างของการลบตําหนิในโปรแกรม 
Photoshop  

  ก. โปรแกรม Photo
  ข. โปรแกรม Photo
  ค. โปรแกรม Photo
  ง. โปรแกรม Photoshop 
 
 

4. การแก�ตาแดงมีวิธีการอย%างไร
  ก. คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง 
  ข. คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตา แล�วปล�อยเมาส?
  ค. คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง แล�วไม�ต�องปล�อยเมาส?
  ง. คลิกท่ีปุSมเพ่ิมวัตถุ แล�วคลิกแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง
 
 
 

 
 
 

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 12 การแก�ตาแดงและลบตําหนิ
ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว 

การลบตําหนิต�องคลิกที่ปุEมใด 

 

การลบตําหนิในโปรแกรม PhotoScape ต�องเข�าที่หน�าต%างในข�อ

แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม 

ข�อใดคือข�อแตกต%างของการลบตําหนิในโปรแกรม PhotoScape 

PhotoScape ทํายาก โปรแกรม Photoshop ทําง�าย
PhotoScape เนียนกว�า โปรแกรม Photoshop 
PhotoScape สวยกว�า โปรแกรม Photoshop ทําง�าย
Photoshop ทํายาก โปรแกรม PhotoScape ทําง�าย

การแก�ตาแดงมีวิธีการอย%างไร 
คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง แล�วคลิกท่ีบริเวณตาสีแดง 
คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตา แล�วปล�อยเมาส?
คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง แล�วไม�ต�องปล�อยเมาส?
คลิกท่ีปุSมเพ่ิมวัตถุ แล�วคลิกแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง

การแก�ตาแดงและลบตําหนิ 

หน�าต%างในข�อใด 

cape และ โปรแกรม 

ทําง�าย 
  
ทําง�าย 

ทําง�าย 

คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตา แล�วปล�อยเมาส? 
คลิกท่ีปุSมแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง แล�วไม�ต�องปล�อยเมาส? 
คลิกท่ีปุSมเพ่ิมวัตถุ แล�วคลิกแก�ตาแดง นําเมาส?ลากคลุมพ้ืนท่ีของตาแดง 



5. การแก�ตาแดงต�องเลือกคลิกที่
  ก. แก�ไขภาพ 
  ข. แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม
  ค. ถ�ายภาพหน�าจอ
  ง. การเปล่ียนช่ือไฟล?
 

 6. ถ�าอยากให�ภาพมีความสว%างมากข้ึนจะคลิกที่ปุEมใด
  ก. ความคมชัด 
  ข. เพ่ิมแสงวัตถุ
  ค. ความเข�ม 
  ง. ฟUลเตอร? 
 

 7. การเพ่ิมความเนียนให�ภาพหลังลบตําหนิแล�วจะกดที่ปุEมใด
  ก. คลิกฟUลเตอร? เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ
  ข. คลิกเพ่ิมวัตถุ เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ
  ค. คลิกตัดภาพ เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ
  ง. คลิกลบตําหนิ เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ
 

 8. การลบตําหนิทําอย%างไร
  ก. คลิกท่ีฟUลเตอร? แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
                      แล�วปล�อยเมาส?
  ข. คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
                      แล�วปล�อยเมาส?
  ค. คลิกปุSมลบตําห
                      แล�วปล�อยเมาส?
  ง. คลิกท่ีปุSมตัดภาพ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
                      แล�วปล�อยเมาส?
 
 
 
 

การแก�ตาแดงต�องเลือกคลิกที่หน�าต%างในข�อใด 

แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม 
ถ�ายภาพหน�าจอ 
การเปล่ียนช่ือไฟล? 

ถ�าอยากให�ภาพมีความสว%างมากข้ึนจะคลิกที่ปุEมใด 
 

เพ่ิมแสงวัตถุ 

การเพ่ิมความเนียนให�ภาพหลังลบตําหนิแล�วจะกดที่ปุEมใด 
คลิกฟUลเตอร? เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ 
คลิกเพ่ิมวัตถุ เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ 
คลิกตัดภาพ เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ 
คลิกลบตําหนิ เลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติ 

การลบตําหนิทําอย%างไร 
คลิกท่ีฟUลเตอร? แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
แล�วปล�อยเมาส? 
คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
แล�วปล�อยเมาส? 
คลิกปุSมลบตําหนิ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
แล�วปล�อยเมาส? 
คลิกท่ีปุSมตัดภาพ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ 
แล�วปล�อยเมาส? 

คลิกท่ีฟUลเตอร? แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ  

คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ  

นิ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ  

คลิกท่ีปุSมตัดภาพ แล�วคลิกเมาส?คลุมพ้ืนท่ีท่ีเป6นตําหนิท่ีต�องการลบ  



9. การลบตําหนิส%วนใหญ%จะลบบริเวณใด
  ก. ขา 
  ข. แขน 
  ค. ใบหน�า 
  ง. สะโพก 
 

 10. เพราะเหตุใดการลบตําหนิจึงไม%ให�ลากเมาส"บริเวณกว�าง
  ก. รอยท่ีลบจะสีเข�มขึ้น
  ข. รอยท่ีลบจะสีจืดมาก
  ค. รอยท่ีลบจะเนียนมาก
  ง. รอยท่ีลบจะไม�เนียน
 

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

- 

 

การลบตําหนิส%วนใหญ%จะลบบริเวณใด 

เพราะเหตุใดการลบตําหนิจึงไม%ให�ลากเมาส"บริเวณกว�าง 
รอยท่ีลบจะสีเข�มขึ้น 
รอยท่ีลบจะสีจืดมาก 
รอยท่ีลบจะเนียนมาก 
รอยท่ีลบจะไม�เนียน 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ก 

2. ข 

3. ง 

4. ค 

5. ก 

6. ง 

7. ค 

8. ค 

9. ก 

10. ข 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก 

2. ค 

3. ง 

4. ข 

5. ก 

6. ข 

7. ก 

8. ค 

9. ค 

10. ง 

 
 

 



 

ช่ือ …………………………………………………………

การประเมินผล 

แบบทดสอบก%อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สรุปคะแนน

ทดสอบก%อนเรียน
ข�อท่ี ก ข 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………เลขที่ ……………  ช้ันประถมศึกษาปWที่ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได� 
พัฒนา

 10   
 10   

สรุปคะแนน 

ทดสอบก%อนเรียน 
ค ง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทดสอบหลังเรียน
ข�อท่ี ก ข ค 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 

ช้ันประถมศึกษาปWที่ 6 ห�อง ….. 

สรุปผล 
พัฒนา ไม%พัฒนา 

  
  

เรียน 
 ง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

จิรัฎฐ? พงษ?ทองเมือง. (2554

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 

2011/09/28/photoscape/

ดร.ปรัชญนันท?  นิลสุข และคณะ

: พัฒนาคุณภาพวิชาการ

ธนชัย ศิโรรัตน?พชระ. (

พฤศจิกายน 2558

com/2009/08/photoscape.html

ศศิธร เวียงวะลัย. การจัดการเรียนรู�

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ? และคณะ

อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปWที่ 

สําลี รักสุทธี. แผนการจัดการเรียนรู�กลุ%มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป

กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา
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