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แนะนําเคร่ืองมือของโปรแกรม Adobe Illustrator 

จดัทําโดย : natch 

ส่ิงท่ีอยากแนะนาํเป็นเร่ืองแรกกอ็ยากจะแนะนาํเคร่ืองมือของโปรแกรมก่อนนะครับ 
ซ่ึงถา้ใชไ้ปบ่อยๆก็จะสามารถจาํไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งมานัง่จดนัง่จาํครับ 

 
 
 

 

   
Selection tool

 

 เคร่ืองมือกลุ่มน้ีว่าดว้ยเร่ืองการเลือกวตัถุ ประกอบไปดว้ย 

Selection tool(ลกูศรสีดาํ)ใชเ้ลือกวตัถุทั้งช้ิน 

 

Direct-selection tool(ลูกศรสขาว)ใชเ้ลือก points หรือ path ของวตัถุ (กดคีย ์Alt) 

 

Magic wand tool(ไมเ้ทา้วิเศษ)เป็นเคร่ืองมือใหม่ ใชเ้ลือกวตัถุท่ีมีสีเดียวกนั การใชง้านเหมือนใน 

Photoshop (กดคีย ์Alt และ Shift) 

 

Lasso tool ใชเ้ลือกโดยการคลิกเมาส์ Drag การใชง้านเหมือนใน Photoshop (กดคีย ์Alt 
และ Shift) 

    
 

Create tool

 

 เคร่ืองมือกลุ่มน้ีว่าดว้ยการสร้าง objects ไม่ว่าจะเป็นเส้น รูปทรงต่างๆ และตวัหนงัสือ 

Pen tool สร้างเส้น parthอยา่งแม่นยาํ โดยการใชแ้ขน มีผลทาํให้ object มีจุดนอ้ย-นอ้ยมาก ส่วน

เคร่ืองมือยอ่ยจะเอาไวใ้ชป้รับแต่ง curved ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมจุด ลบจุด หกัแขนของแกนเสน้สมัผสั (กด

คีย ์Alt) 

 

Type tool ใชพิ้มตวัหนงัสือ ขอ้ความต่างๆ ส่วนเคร่ืองมือยอ่ย ก็ง่ายๆตามรูป ใชพิ้มพต์วัหนงัสือใหอ้ยู่

ในกรอบบา้ง ทาํตวัอกัษรว่ิงตาม paths บา้ง ซ่ึงผมจะไม่อธิบายมากเพราะ ไอคอนกง่็ายต่อการจดจาํอยู่

แล่ว 
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Line segment tool อนัน้ีไวล้ากเส้นตรง ในรายละเอียดของเคร่ืองมือยอ่ยกไ็ม่มีอะไรมาก เช่นไว้

ทาํขดกน้หอย ทาํ grid ของตารางหมากรุก grid แบบใยแมงมุม 

 

Basic shape tool เอาไวว้าดรูปทรงพ้ืนฐาน 3-4-หลายเหล่ียม และวงกลม shape รูปดาว แต่ท่ี

เด่นที่สุดคือ flare tool ใชส้ร้างเอฟเฟค lens-flare (กดคีย ์Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 

 

Paintbrush tool แปรงท่ีเอาไวส้ร้างเส้น parth โดยการ drag เมาส์ลากอยา่งอิสสระ สามารถใช ้

brush แบบพิเศษ (กดคีย ์Alt) 

 

Pencil tool จะคลา้ยๆ paintbrush tool แต่จะมีเคร่ืองมือยอ่ยให้เรียกใชใ้นการแกไ้ขเส้น ซ่ึงจะ

ช่วยในการปรับแต่งแกไ้ข และทาํให้งานดูดี+เร็วข้ึน (กดคีย ์Alt) 
    
 

Transform tool

 

 เคร่ืองมือกลุ่มน้ีใชใ้นการปรับแต่งรูปทรงของวตัถุ ไม่ว่าจะเป็นหมุน เอียง บิด กลบัดา้น ยอ่ ขยาย 

นอกจากน้ียงัมีเอฟเฟคต่างๆดว้ย 

Rotate tool ใชใ้นการหมุนวตัถุ โดยการกาํหนดจุดหมุนก่อนแลว้จึงทาํการหมุน ซ่ึงสามารถกาํหนดได้

ว่าตอ้งการหมุนก่ีองศา (กดคีย ์Alt)  

 

Reflect tool ใชใ้นการกลบัดา้นของวตัถุ (กดคีย ์Alt) 

 

Twist tool ใชใ้นการบิดวตัถ ุโดยการกาํหนดจุดก่อนแลว้จึงทาํการบิด ซ่ึงสามารถกาํหนดไดว้่าตอ้งการ

บิดมากนอ้ย (กดคีย ์Alt)  

 

Scale tool ปลบัยอ่ขยายวตัถ ุ(กดคีย ์Alt และ Shift) 

 

Shear tool ใชเ้อียงวตัถุ (กดคีย ์Alt) 

 

Reshape tool ใชเ้พ่ิมจุด และดึงยืดวตัถ ุ

 

The warp tool ใชโ้นม้วตัถุให้บิดเบ้ียว (กดคีย ์Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 

 

Twirl tool ทาํให้วตัถุบิดตามจุดท่ีกาํหนด (กดคีย ์Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 

 

Pucker tool ดึงดูดจุดให้เขา้สู่จุดศูนยก์ลาง (กดคีย ์Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 

 

Bloat tool ทาํให้วตัถุแบออก (กดคีย ์Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 

 

Scallop tool ดึงวตัถุใหเ้ขา้ศูนยก์ลางพร้อมกบัสร้างรอยหยกั (กดคีย ์Alt หรือ Shift และ 
Alt+Shift) 

 

Crystallize tool ขยายวตัถุให้ออกจากศูนยก์ลางพร้อมกบัสร้างรอยหยกั (กดคีย ์Alt หรือ Shift 
และ Alt+Shift) 

 

Wrinkle tool สร้างคล่ืนให้วตัถุ (กดคีย ์Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) 

 

Free transform tool ยอ่ ขยาย หมุน เอียง วตถ ุโดยอิสระ 

    
 

Special tool

 

 เป็นเคร่ืองมือใหม่ท่ีจดัการเก่ียวกะ Symbol และ graph 

Symbol tool ใชจ้ดัการเก่ียวกบั symbol ซ่ึงมีเคร่ืองมือยอ่ยมากมาย แต่จะไม่ขอกล่าวถึง เพราะ

เคร่ืองมือแต่ละช้ินมีไอคอนท่ีง่ายต่อการเขา้ใจอยูแ่ลว้ ขอให้ทดลองนาํไปใชเ้อง แลว้จะเขา้ใจว่า tool แต่ละ

ช้ินใชท้าํอะไรไดบ้า้ง (กดคีย ์Alt) 

 

Graph tool ใชส้ร้าง graph ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงง่ายต่อการเขา้ใจ และจะไม่ขอกล่าวถึงเช่นกนั (กด

คีย ์Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)  
    
 



Paint color tool

 

 เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัการเร่ืองของสี 

Mesh tool เป็นเคร่ืองมือสีท่ีเจ๋งสุดขีด(แต่ควบคมุยากเหมือนกนั)โดยการสร้าง point และมีแกนใน

การควบคุม (กดคีย ์Alt และ Shift) 

 

Gradient tool เคร่ืองมือไลร่ะดบัสี ซ่ึงมีการไล่ระดบัอยูด่ว้ยกนั 2 แบบ คือ Linear และ 

Radial ใชก้ารลากจากจุดเร่ิมตน้ และ ส้ินสุดท่ีจุดปล่อยเมาส์ ในการควบคุมการไล่ระดบัของสี (กดคีย ์

Shift) 

 

Eyedropper tool หลอดดูดสี ใช ้copy สีของวตัถ ุสามารกาํหนดไดด้ว้ยว่าจะ copy ลกัษณะ

อยา่งไร อะไรบา้ง (กดคีย ์Alt และ Alt+Shift)  

 

Paint bucket tool ส่วนใหญ่จะใชค้วบคูก่บั eyedropper tool ใดยใชเ้ทสีลงบนวตัถุ (กดคีย ์

Alt) 

 

Measure tool เคร่ืองมือวดัขนาด (กดคีย ์Shift) 

 

Blend tool เคร่ืองมือไลร่ะดบัการเปล่ียนรูปร่างและสี สามารถควบคุมการไล่ระดบัได ้3 ชนิด  

 

Auto trace tool ใชใ้นการ trace จากภาพตน้ฉบบัท่ีเป็น bitmap ไปเป็น Vector ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกสาํหรับคนข้ีเกียจโดยเฉพาะ 
    
 

View tool

 

 กลุ่มเคร่ืองมือกลุ่มน้ีจะเนน้ท่ีมุมมองเป็นหลกั 

Slice tool ใชเ้ก่ียวกบัการตดัแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ ใชใ้นงานเวบ 

 

Scissors tool ใชค้ลิกบริเวณ outine ของวตัถุเพ่ือกาํหนดจุดตดั 2 จุดเพ่ือแยกวตัถุออกจากกนั (กด

คีย ์Alt)  

 

Knife tool ใช ้drag ลากผา่นวตัถุเพ่ืออแยกวตัถุออกจากกนัเป็น 2 ส่วน โดยจะทาํการ close 
paths ให้เราโดยอตัโนมติั (กดคีย ์Alt) 

 

Hand tool ใชเ้ล่ือนดูบริเวณพ้ืนท่ีการทาํงานบนหนา้จอ (กดคีย ์Spacebar) 

 

Page tool ใชก้าํหนด print size 

 

Zoom tool ใชย้อ่ และ ขยายพ้ืนท่ีการทาํงาน (กดคีย ์Ctrl+Spacebar และ 

Ctrl+Alt+Spacebar) 
  

 


