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คูม่ือการใชง้านโปรแกรม Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบกราฟิก โดยที่โปรแกรมน้ีมักจะ

น าไปใช้ส าหรับการวาดภาพ หรือการออกแบบสัญลักษณ์ เน่ืองจากเป็นโปรมแกรมที่ท างานด้วยระบบ Vector ซ่ึง

เป็นการสร้างภาพกราฟิกจากการค านวณของโปรแกรม โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดความละเอียดของภาพท าให้

รูปภาพที่วาดจากโปรแกรมน้ีมีความคมชัดสวยงาม และยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้หลายคร้ัง โดยที่คุณภาพ

ของภาพยังคงเดิม 

เข้าโปรแกรม Adobe Illustrator หรือเมื่อสร้างไฟล์ใหม่ด้วยการคลิกที่เมนู File>New จะปรากฏหน้าตาของ 
โปรแกรมดังน้ี 

 
 
1. แถบค าสั่ง (Menu Bar) 
2. แถบควบคุม (Control Bar) 
3. แถบเคร่ืองมือ (Tool Box) 
4. จานเคร่ืองมือต่างๆ (Palette) 
5. พื้นที่ท างาน (Art Board) 
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แถบค าสัง่ (Menu Bar) 
เป็นเมนูค าสั่งหลักโปรแกรม แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังน้ี 

 
File: เป็นหมวดของค าสั่งที่จัดการเกี่ยวกับไฟล์และโปรแกรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการ เปิด-ปิดไฟล์ การ 
บันทึกไฟล์ การน าภาพเข้ามาใช้ (Place) ตลอดจนการออกจากโปรแกรม (Exit) 
Edit: เป็นหมวดของค าสั่งที่จัดการแก้ไข เช่น Undo Cut Copy Paste Select รวมทั้งการก าหนดคุณสมบัติ 
ต่างๆ ที่มีผลต่อการปรับแต่งภาพด้วย เช่นการสร้างรูปแบบ (Define Pattern) การก าหนดค่าสี (Color Setting) 
เป็นต้น 
Type: เป็นหมวดของค าสั่งที่ใช้จัดการตัวหนังสือ เช่น Fonts Paragraph เป็นต้น 
Select: เป็นหมวดของค าสั่งที่ใช้ในการเลือกวัตถุ สามารถเลือกด้วยคุณสมบัติได้ เช่น เลือกวัตถุที่มี Fill และ 
Stroke แบบเดียวกัน วัตถุที่อยู่บน Layer เดียวกัน เป็นต้น 
Filter: เป็นหมวดของค าสั่งที่ใช้สร้างเทคนิคพิเศษให้กับภาพ โดยจะมีผลต่อรูปร่างของ Path 
Effect: เป็นหมวดของค าสั่งที่ใช้สร้างเทคนิคพิเศษให้กับภาพคล้าย Filter แต่จะไม่มีผลกับรูปร่างของ Path 
View: เป็นหมวดของค าสั่งเกี่ยวกับการมองทุกสิ่งในงาน เช่น Zoom Show/Hide Ruler Bounding Box 
Outline Mode/Preview Mode เป็นต้น 
Window: เป็นหมวดของค าสั่งเกี่ยวกับการเปิด-ปิดหน้าต่างเคร่ืองมือต่างๆ เช่น Palette Tool Box เป็นต้น 
Help: เป็นหมวดที่รวบรวมวิธีการใช้งานและค าแนะน าเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้โปรแกรม 
 
กล่องเครือ่งมอื (Tool Box) 
Selection tool เคร่ืองมือกลุ่มน้ีว่าด้วยเร่ืองการเลือกวัตถุ ประกอบไปด้วย 

 

Selection tool(ลูกศรสีด า)ใช้เลือกวัตถุทั้งช้ิน 

 

Direct-selection tool(ลูกศรสขาว)ใช้เลือก points หรือ path ของวัตถุ (กดคีย์ Alt) 

 

Magic wand tool(ไม้เท้าวิเศษ)เป็นเคร่ืองมือใหม่ ใช้เลือกวัตถุที่มีสีเดียวกัน การใช้งานเหมือนใน 
Photoshop (กดคีย์ Alt และ Shift) 

 

Lasso tool ใช้เลือกโดยการคลิกเมาส์ Drag การใช้งานเหมือนใน Photoshop (กดคีย์ Alt และ Shift) 
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Create tool เคร่ืองมือกลุ่มน้ีว่าด้วยการสร้าง objects ไม่ว่าจะเป็นเส้น รูปทรงต่างๆ และตัวหนังสือ 

 

Pen tool สร้างเส้น pathอย่างแม่นย า โดยการใช้แขน มีผลท าให้ object มีจุดน้อย-น้อยมาก ส่วน
เคร่ืองมือย่อยจะเอาไว้ใช้ปรับแต่ง curved ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจุด ลบจุด หักแขนของแกนเส้นสัมผัส 
(กดคีย์ Alt) 

 

Type tool ใช้พิมตัวหนังสือ ข้อความต่างๆ ส่วนเคร่ืองมือย่อย ก็ง่ายๆตามรูป ใช้พิมพ์ตัวหนังสือให้อยู่ใน
กรอบบ้าง ท าตัวอักษรว่ิงตาม paths บ้าง ซ่ึงผมจะไม่อธิบายมากเพราะ ไอคอนก็ง่ายต่อการจดจ าอยู่แล่ว 

 

Line segment tool อันน้ีไว้ลากเส้นตรง ในรายละเอียดของเคร่ืองมือย่อยก็ไม่มีอะไรมาก เช่นไว้ท าขด
ก้นหอย ท า grid ของตารางหมากรุก grid แบบใยแมงมุม 

 

Basic shape tool เอาไว้วาดรูปทรงพื้นฐาน 3-4-หลายเหลี่ยม และวงกลม shape รูปดาว แต่ที่เด่น
ที่สุดคือ flare tool ใช้สร้างเอฟเฟค lens-flare (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 

 

Paintbrush tool แปรงที่เอาไว้สร้างเส้น path โดยการ drag เมาส์ลากอย่างอิสสระ สามารถใช้ brush 
แบบพิเศษ (กดคีย์ Alt) 

 

Pencil tool จะคล้ายๆ paintbrush tool แต่จะมีเคร่ืองมือย่อยให้เรียกใช้ในการแก้ไขเส้น ซ่ึงจะช่วยใน
การปรับแต่งแก้ไข และท าให้งานดูดี+เร็วขึ้น (กดคีย์ Alt) 

 
  

 

Transform tool เคร่ืองมือกลุ่มน้ีใช้ในการปรับแต่งรูปทรงของวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นหมุน เอียง บิด กลับด้าน ย่อ 
ขยาย นอกจากน้ียังมีเอฟเฟคต่างๆด้วย 

 

Rotate tool ใช้ในการหมุนวัตถุ โดยการก าหนดจุดหมุนก่อนแล้วจึงท าการหมุน ซ่ึงสามารถก าหนดได้
ว่าต้องการหมุนกี่องศา (กดคีย์ Alt) 

 

Reflect tool ใช้ในการกลับด้านของวัตถุ (กดคีย์ Alt) 

 

Twist tool ใช้ในการบิดวัตถุ โดยการก าหนดจุดก่อนแล้วจึงท าการบิด ซ่ึงสามารถก าหนดได้ว่าต้องการ
บิดมากน้อย (กดคีย์ Alt) 

 

Scale tool ปลับย่อขยายวัตถุ (กดคีย์ Alt และ Shift) 

 

Shear tool ใช้เอียงวัตถุ (กดคีย์ Alt) 

 

Reshape tool ใช้เพิ่มจุด และดึงยืดวัตถุ 

 

The warp tool ใช้โน้มวัตถุให้บิดเบี้ยว (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 

 

Twirl tool ท าให้วัตถุบิดตามจุดที่ก าหนด (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 
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Pucker tool ดึงดูดจุดให้เข้าสู่จุดศูนย์กลาง (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 

 

Bloat tool ท าให้วัตถุแบออก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 

 

Scallop tool ดึงวัตถุให้เข้าศูนย์กลางพร้อมกับสร้างรอยหยัก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 

 

Crystallize tool ขยายวัตถุให้ออกจากศูนย์กลางพร้อมกับสร้างรอยหยัก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ 
Alt+Shift) 

 

Wrinkle tool สร้างคลื่นให้วัตถุ (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 

 

Free transform tool ย่อ ขยาย หมุน เอียง วตถุ โดยอิสระ 

   

 

Special tool เป็นเคร่ืองมือใหม่ที่จัดการเกี่ยวกะ Symbol และ graph 

 

Symbol tool ใช้จัดการเกี่ยวกับ symbol ซ่ึงมีเคร่ืองมือย่อยมากมาย แต่จะไม่ขอกล่าวถึง เพราะ
เคร่ืองมือแต่ละช้ินมีไอคอนที่ง่ายต่อการเข้าใจอยู่แล้ว ขอให้ทดลองน าไปใช้เอง แล้วจะเข้าใจว่า tool แต่
ละช้ินใช้ท าอะไรได้บ้าง (กดคีย์ Alt) 

 

Graph tool ใช้สร้าง graph ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงง่ายต่อการเข้าใจ และจะไม่ขอกล่าวถึงเช่นกัน (กดคีย์ 
Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 
 

Paint color tool เป็นกลุ่มเคร่ืองมือที่ใช้จัดการเร่ืองของสี 

 

Mesh tool เป็นเคร่ืองมือสีที่เจ๋งสุดขีด(แต่ควบคุมยากเหมือนกัน)โดยการสร้าง point และมีแกนในการ
ควบคุม (กดคีย์ Alt และ Shift) 

 

Gradient tool เคร่ืองมือไล่ระดับสี ซ่ึงมีการไล่ระดับอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ Linear และ Radial ใช้การ
ลากจากจุดเร่ิมต้น และ สิ้นสุดที่จุดปล่อยเมาส์ ในการควบคุมการไล่ระดับของสี (กดคีย์ Shift) 

 

Eyedropper tool หลอดดูดสี ใช้ copy สีของวัตถุ สามารก าหนดได้ด้วยว่าจะ copy ลักษณะอย่างไร 
อะไรบ้าง (กดคีย์ Alt และ Alt+Shift) 

 

Paint bucket tool ส่วนใหญ่จะใช้ควบคู่กับ eyedropper tool ใดยใช้เทสีลงบนวัตถุ (กดคีย์ Alt) 

 

Measure tool เคร่ืองมือวัดขนาด (กดคีย์ Shift) 

 

Blend tool เคร่ืองมือไล่ระดับการเปลี่ยนรูปร่างและสี สามารถควบคุมการไล่ระดับได้ 3 ชนิด 

 

Auto trace tool ใช้ในการ trace จากภาพต้นฉบับที่เป็น bitmap ไปเป็น Vector ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
อ านวยความสะดวกส าหรับคนขี้เกียจโดยเฉพาะ 
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View tool กลุ่มเคร่ืองมือกลุ่มน้ีจะเน้นที่มุมมองเป็นหลัก 

 

Slice tool ใช้เกี่ยวกับการตัดแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ ใช้ในงานเวบ 

 

Scissors tool ใช้คลิกบริเวณ outline ของวัตถุเพื่อก าหนดจุดตัด 2 จุดเพื่อแยกวัตถุออกจากกัน (กดคีย์ 
Alt) 

 

Knife tool ใช้ drag ลากผ่านวัตถุเพื่ออแยกวัตถุออกจากกันเป็น 2 ส่วน โดยจะท าการ close paths 
ให้เราโดยอัตโนมัติ (กดคีย์ Alt) 

 

Hand tool ใช้เลื่อนดูบริเวณพื้นที่การท างานบนหน้าจอ (กดคีย์ Spacebar) 

 

Page tool ใช้ก าหนด print size 

 

Zoom tool ใช้ย่อ และ ขยายพื้นที่การท างาน (กดคีย์ Ctrl+Spacebar และ Ctrl+Alt+Spacebar) 
 
 

 

 
จานเครื่องมือตา่งๆ (Palette) 
จานเคร่ืองมือต่างๆ เหล่าน้ีเป็นหน้าต่างขนาดเล็กที่รวบรวมค าสั่งและคุณสมบัติของเคร่ืองมือต่างๆ  ไว้เป็น 
หมวดหมู่การเรียกใช้ Palette ให้คลิกที่เมนู Window จะเห็นรายช่ือ Palette ต่างๆ ให้เลอืกตามต้องการ ซ่ึง 
Palette ที่ใช้บ่อยๆ มีดังน้ี 
 
1. Palette ที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้สแีละเสน้ ได้แก ่
Color Palette: เหมือนจานสีที่ใช้ผสมสีไว้ใช้เอง โดยระบุค่าสีหรือสุ่มเลือกที่แถบสีด้านล่างก็ได้ เพื่อให้ได้สีใหม่ไม่
จ ากัดอยู่แต่สีที่ผสมไว้ให้ในSwatch 
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Swatch Palette: เหมือนกล่องเก็บสีที่ผสมส าเร็จรูปไว้ใช้ได้ทันที ท าให้ไม่ต้องผสมใหม่ทุกคร้ังที่จะใส่สี 

 
Gradient Palette: ใช้ก าหนดค่าการไล่โทนสีให้วัตถุ ทั้งการก าหนดรูปแบบการไล่สีระหว่างแบบเส้นตรงหรือ
รัศมี และปรับแต่งโทนโดยใช้แทบ Gradient Bar ด้านล่างท าให้รูปมีมิติและความลึกมากขึ้น 

 
Stroke Palette: ใช้ก าหนดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นขนาดของเส้น รูปแบบของรอยต่อหรือปลายเส้น ฯลฯ 
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Brushes Palette: บรรจุชนิดของหัวพู่กันส าเร็จรูปไว้ให้เลือกใช้ โดยสามารถเลือกก าหนดคุณสมบัติของหัวพู่กัน
ได้ด้วย ท าให้เส้นสายพลิ้วพราย มีลูกเล่นไม่ธรรมดา 

 
 
2. Palette ที่เกี่ยวขอ้งกับการปรับแตง่และจดัการวตัถุ 
Transform Palette: ใช้ก าหนดต าแหน่ง ขนาดและปรับแต่งรูปร่างของวัตถุ โดยการระบุค่าเป็นตัวเลข เพื่อให้
ได้ระยะที่ถูกต้องและแม่นย า 

 
Align Palette: ใช้ควบคุมการจัดเรียงวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแนวของวัตถุให้ตรงกันในแนวต่าง ๆ หรือการจัด
ระยะห่างระหว่างวัตถุ โดยคลิกเลือกวัตถุก่อน แล้วเลือกวิธีการจัดเรียงที่ต้องการ ช่วยให้งานมีระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม 

 
Pathfinder Palette: ใช้สร้างวัตถุใหม่ จากการรวมรูปร่างของวัตถุเดิมเข้าด้วยกัน ช่วยในการสร้างวัตถุ โดยไม่
จ าเป็นต้องเริ่มวาดเองใหม่ทั้งหมดใช้ร่วมกันให้เกิดเป็นรูปร่างใหม่ได้สะดวกและรวดเร็ว 
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3. Palette ที่เกี่ยวขอ้งกับการใชง้านตวัหนงัสอื 
Character Palette: ใช้ก าหนดรูปแบบตัวหนังสือ โดยก าหนดได้ละเอียดมาก ทั้งชนิด ขนาด ความสูง ความ
กว้าง ตัวยก ตัวห้อย ฯลฯ เพื่อท าให้ตัวอักษรดูหลากหลายและมีลูกเล่นต่าง ๆ 

 
Paragraph Palette: ใช้ก าหนดรูปแบบการจัดเรียงข้อความ โดยก าหนดได้ละเอียดมาก ทั้งการจัดชิดซ้าย ขวา 
กลาง ฯลฯ ตลอดจนระยะย่อหน้าต่างๆ ซ่ึงสามารถระบุค่าเป็นตัวเลขได้ เพื่อท าให้ข้อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 

 
 
4. Palette ที่เกี่ยวขอ้งกับการควบคมุและการจดัการในหนา้กระดาษ 
Layers Palette: ใช้จัดการวัตถุที่บรรจุอยู่ในแต่ละเลเยอร์ ซ่ึงท างานเหมือนเป็นแผ่นใสที่ซ้อนกันเป็นช้ัน ๆ ใช้
ควบคุมทั้งการมองเห็น การล็อควัตถุการจัดล าดับซ้อนทับกัน ฯลฯ 
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5. Palette ที่เกี่ยวขอ้งกับการใส่ลกูเล่นหรอืเอฟเฟก็ต์ใหว้ตัถุ 
Transparency Palette: ใช้ก าหนดค่าความโปร่งแสงของวัตถุ โดยคลิกเลือกรูปแบบของ Blending Mode ที่
ต้องการและก าหนดค่าความทึบที่ช่อง 

 
Styles Palette: ใช้ก าหนดสี เส้น และเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ แบบส าเร็จรูป  

 
Symbols Palette: บรรจุชนิดของวัตถุส าเร็จรูปให้ใช้ซ้ า โดยใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในกลุ่ม Symbolism Tool เป็น
การเอาวัตถุเดียวมาใช้ซ้ าไปซ้ ามาในงาน จึงมีข้อมูลเพียงอันเดียวของวัตถุส าเร็จรูปน้ัน ช่วยลดขนาดของไฟล์ได้มาก  
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Hot Key for Adobe Illustrator 
สร้างงานใหม่ = Control + N 
เปิดช้ินงาน = Control + O 
ปิดหน้าต่างงาน = Control + W 
ปิดโปรแกรม = Control + Q 
เซฟงานทับของเก่า = Control + S 
เซฟงานโดยเลือกที่เซฟใหม่ = Control + Shift + S 
ก็อบปี้ = Control + C 
วางงานที่ก็อบปี้ = Control + V 
วางงานที่ก็อบปี้ไว้ด้านบน(ในต าแหน่งเดิม) = Control + F 
วางงานที่ก็อบปี้ไว้ด้านล่าง(ในต าแหน่งเดิม) = Control + B 
กรุ๊บงานรวมงานไว้ด้วยกัน = Control + G 
ยกเลิกกรุ๊บงาน = Control + Shift + G 
สั่งปร้ิน = Control + P 
ซูมเข้าหน้าต่างงาน = Control + ( + ) 
ซูมออกหน้าต่างงาน= Control + ( - ) 
เลือกงานทั้งหมด = Control + A 
ล็อคช้ินงาน = Control + 2 
ปลดล็อคช้ินงาน = Control + Alt + 2 
ซ่อนช้ินงาน = Control + 3 
น าช้ินงานที่ซ่อนกลับมา = Control + Alt + 3 
เอาช้ินงานลงด้านล่าง = Control + [ 
เอาช้ินงานลงไว้ล่างสุด = Control + Shift + [ 
เอาช้ินงานขึ้นบน = Control + ] 
เอาช้ินงานขึ้นบนสุด = Control + Shift + ] 
เพิ่มเติม ท าตัวหนังสือ Outline = Control + Shift + O 
 

reference : http://www.webthaidd.com/illustrator/webthaidd_article_209_2.html 


