ใบความรู้
รหัสวิชา 2001- 0001 วิชาคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอาชีพ
ชื่อหน่ วย การแทรกรู ปภาพลงในเอกสาร
ชื่อเรื่อง
การแทรกรู ปภาพลงในเอกสาร
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แทรกรู ปภาพตัดปะได้
2. แทรกรู ปภาพจากไฟล์รูปภาพต่าง ๆ ได้
3. สามารถจัดวางข้อความร่ วมกับรู ปภาพได้
4. สามารถปรับขนาดของรู ปภาพได้
5. สามารถใช้แถบเครื่ องมือรู ปภาพได้

หน่ วยการเรียนที่ 3
ระดับ ปวช. 1 จานวน 2 หน่ วยกิต
จานวน 3
ชั่วโมง
จานวน 1
สัปดาห์

เนือ้ หาสาระ
การแทรกรูปภาพลงเอกสาร
สาหรับการแทรกรู ปภาพลงในเอกสาร ทาได้ 2 วิธีคือ
- แทรกไฟล์รูปภาพ โดยนาไฟล์รูปภาพที่มีอยูแ่ ล้วภายในเครื่ องมาใส่ ลงเอกสาร โดยคลิกที่ปมุ่ Picture (รู ปภาพ) บนแท็บ
Insert (แทรก) แล้วเลือกไฟล์รูปภาพที่ตอ้ งารมาจัดวางลงในเอกสารได้ตามต้องการ
- แทรกภาพคลิปอาร์ ต (Clip Art) คลิปอาร์ ต หรื อ "ภาพตัดปะ" เป็ นรู ปภาพสาเร็ จรู ปที่นามาใช้ได้ทนั ที่โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาไปวาดเอง ซึ่ งจะมีท้ งั ภาพวาดและภาพถ่าย ในโปรแกรมชุด Office ได้จดั แยกภาพเหล่านี้ออกเป็ นหมวดหมู่โดยมี
โปรแกรม Clip Organizer เป็ นตัวจัดการคลิปอาร์ ตเหล่านี้อีกที ทาให้คน้ หารู ปหรื อจัดแยกตามกลุ่มที่ตอ้ งการได้
เครื่องมือปรับแต่ งภาพ
ใน
Office 2007 เมื่อเราแทรกรู ปภาพได้แล้ว หรื อไปคลิกเลือกรู ปภาพในเอกสาร โปรแกรมจะแสดงเครื่ องมือ
สาหรับแต่งภาพชื่อ Picture Tools (เครื่ องมือรู ปภาพ) ขึ้นมาบนขวาสุ ดของแท็บคาสั่งให้โดยอัตโนมัติซ่ ึ งจะเก็บคาสั่ง
การจัดรู ปแบบรู ปภาพอยูใ่ นแท็บชื่อ Format (รู ปแบบ) เพื่อให้เรี ยกใช้คาสั่งต่างๆได้สะดวกและอยูใ่ นที่เดียวกัน โดยจะ
แบ่งคาสั่งออกเป็ นกลุ่ม
จัดตาแหน่ งรูปภาพบนหน้ าเอกสาร (Position)
ปกติเมื่อแทรกรู ปภาพเข้ามาในเอกสาร
Word โปรแกรมจะจัดตาแหน่งภาพแบบ In Lin with Text (แนว
เดียวกับข้อความ) คือ ให้แสดงภาพในแนวเดียวกับข้อความ จะจัดตาแหน่งได้แค่ ซ้าย/กลาง/ขวา เท่านั้น (จัดตาแหน่งได้
เหมือนๆกันกับข้อความ) ซึ่ งไม่สามารถคลิกลากไปวางยังตาแหน่งอื่นๆได้อย่างอิสระ ยกเว้นกดคีย ์ Enter เพื่อนาไปวาง
ในบรรทัดอื่นๆในเอกสาร
หากต้องการให้จดั วางตาแหน่งรู ปภาพได้อย่างอิสระ และช่วยตัดข้อความรอบๆภาพได้อย่างเหมาะสมก็ตอ้ งใช้
คาสั่ง Position ( จัดตาแหน่ง) หรื อคาสั่ง Text Wrapping (การตัดข้อความ) ในกลุ่ม Arrange (จัดเรี ยง) ได้ดงั นี้

การจัดตาแหน่ งภาพ (Position)
คาสั่ง
Position (ตาแหน่ง) เป็ นคุณสมบัติใหม่ใน Word 2007 ที่ใช้สาหรับจัดวางภาพในตาแหน่งต่างๆบน
เอกสาร (ทั้งหน้า) ซึ่ งสามารถเลือกจัดวางภาพในตาแหน่งต่างๆในหน้ากระดาษได้ดงั นี้
- Top Left วางตาแหน่งด้านบนซ้าย
- Top Center วางตาแหน่งที่ก่ งึ กลางด้านบน
- Top Right วางตาแหน่งด้านบนขวา
- Middle Left วางตาแหน่งตรงกลางด้านซ้าย
- Middle Center วางตาแหน่งตรงกลางที่ก่ งึ กลาง
- Middle Right วางตาแหน่งตรงกลางด้านขวา
- Bottom Left วางตาแหน่งด้านล่างซ้าย
- Bottom Center วางตาแหน่งด้านล่างกลาง
- Bottom Right วางตาแหน่งด้านล่างขวา
จัดข้ อความรอบๆ ภาพด้ วย Text Wrapping
ปุ่ มคาสั่ง Text Wrapping (การตัดข้อความ) ใช้ตดั ข้อความที่อยูร่ อบๆ รู ปภาพในรู ปแบบต่างๆ
วาดรูปทรงสาเร็จ (AutoShape)
โปรแกรม
Word 2007 ได้เตรี ยมรู ปทรงต่างๆไว้มากมายโดยเก็บอยูใ่ นกลุ่มของรู ปทรงสาเร็ จ ในปุ่ ม Shapes
ให้เราเลือกใช้วาดประกอบเอกสาร โดยวิธีวาดรู ปให้ดูรูปรายละเอียดการใช้งานเครื่ องมือรวม Office 2007 ใน Part 1
บทที่ 3
เครื่องมือตกแต่ งรูปวาด (Drawing Tools)
เมื่อวาดรู ปลงบนเอกสารแล้ว จะปรากฏแท็บพิเศษ
Drawing Tools โดยจะรวมคาสั่งที่ใช้ในการตกแต่งรู ป
วาดในแท็บย่อยชื่อ Format ซึ่ งประกอบไปด้วยกลุ่มคาสั่งที่ใช้จดั รู ปแบบรู ปทรงในแบบต่างๆให้เลือก
กาหนดเอฟเฟ็ คต์ พิเศษให้ รูปวาด
ใส่ เงาให้ กับรูปวาด (Shadow Effects)
หากต้องการให้รูปวาดโดดเด่นและมีมิติ คุณอาจกาหนดเงาให้กบั รู ปวาดเหล่านั้น โดยใช้คาสั่ง
Shadow
Effects (ลักษณะพิเศษเงา) บนแท็บ Format (รู ปแบบ) ซึ่ งสามารถเลือกเงาให้ทอดไปตามทิศทางต่างๆ ดังนี้
ปรับแต่ งทิศทางของเงา
คุณสามารถปรับแต่งทิศทางของเงาไปทางซ้าย
, ขวา, บน หรื อล่างได้ ซึ่ งหากต้องการเลื่อนเงาให้ห่างจากรู ปมากๆ
ก็คลิกได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยใช้เครื่ องมือในกลุ่มคาสั่ง Shadow Effects ดังรู ป
สร้ างเอฟเฟ็ คต์ แบบ 3 มิติ (3D Effect)
การใส่ เอฟเฟ็ คต์แบบ 3 มิติ ทาให้ภาพของเรามีรูปทรงเหมือนจริ งมากขึ้น โดยใช้ปุ่มคาสั่ง 3D Effects
(ลักษณะพิเศษสามมิต)ิ บนแท็บ Format หรื อคลิกที่ปมใส่
ุ่ เอฟเฟ็ คต์แบบ 3 มิติ (ดูเพิม่ เติมที่หวั ข้อ "ปรับเอียงทิศทางภาพ
3 มิติ (Tilt)" ในบทนี้)
ในปุ่ มคาสัง่ 3-D Effects (ลักษณะพิเศาสามมิติ) มี่รายการเอฟเฟ็ คต์แบบ 3 มิติให้เลือกหลายรู ปแบบดังนี้
- 3-D Color (สี สามมิติ) กาหนดสี ของส่ วนที่เป็ นมิติ

- Depth (ความลึก) กาหนดความลึกของมิติ
- Direction (ทิศทาง) กาหนดทิศทางของมิติ
- Lighting (การจัดแสง) การจัดแสงให้ส่งไปในด้านต่างๆของออบเจ็ค
- Surface (กาหนดพื้นผิวแบบต่างๆ)

ปรับเอียงทิศทางภาพ 3 มิติ (Tilt)
รู ปวาด 3 มิติที่เราสร้างขึ้นนั้นสามารถหมุนเอียงซ้าย, ขวา, ขึ้น, ลง ซึ่ งถ้าต้องการให้เอียงไปในทิศทางใดมากๆก็
คลิกได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยใช้เครื่ องมือในกลุ่มคาสั่ง 3-D Effects ดังรู ป
การสร้ างพื้นที่วาดรูป (Drawing Canvas)
ในเอกสาร
Word 2007 สามารถกาหนดพื้นที่สาหรับวาดรู ปที่เกี่ยวข้องกันให้อยูภ่ ายในพื้นที่เดียวกันได้ เพื่อ
ความสะดวกในการรวมกลุ่ม เคลื่อนย้ายหรื อลบรู ปเหล่านั้น ด้วยการสร้างพื้นที่วาดรู ป
ปรับขนาดพื้นที่ Canvas
เมื่อสร้างพื้นที่วาดรู ปแล้วจะได้กรอบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่ งเราสามารถปรับย่อ/ขยายขนาดพื้นที่ได้ โดยคลิกที่มุมและ
กึ่งกลางของเส้นขอบ (สี ดา) แล้วลากเมาส์เพื่อปรับขนาดตามต้องการ
ปรับแต่ งรูปลงใน Canvas
วัตถุที่อยูใ่ นพื้นที่วาดรู ปนี้สามารถแก้ไขหรื อเคลื่อนย้ายเพื่อจัดระเบียบให้สวยงามได้ นอกจากนี้ยงั สามารถ
เคลื่อนย้ายที่พ้นื ที่วาดรู ปได้ โดยทุกอย่างที่จดั ไว้แล้วภายในกรอบจะถูกจัดวางเป็ นระเบียบเหมือนเดิม การย้ายพื้นวาดรู ปทั้ง
กรอบนี้ทาให้ไม่เสี ยเวลาย้ายและจัดตาแหน่งใหม่ทีละรู ป
เท็กซ์ บ็อกซ์ (Text Box)
เท็กซ์บอ็ กซ์
(Text Box) หรื อเรี ยกว่า กล่องใส่ ขอ้ ความ แบบอิสระ จะมีลกั ษณะเป็ นกรอบสี่ เหลื่ยมที่สามารถใส่
ข้อความหรื อรู ปภาพต่างๆลงไปได้ ข้อความแบบเท็กซ์บอ็ กซ์สามารถนาไปจัดวางในตาแหน่งใดๆบนเอกสารได้เหมือน
รู ปภาพ และใน Word 2007 ได้เพิ่มความสามารถเท็กซ์บอ็ กซ์ให้นามาใช้งานร่ วมกับข้อความในเอกสาร โดยเลือกให้
แทรกและจัดข้อความรอบๆเท็กซ์บอ็ กซ์ได้หลายแบบดังนี้
วาดเท็กซ์ บ็อกซ์ เอง
หากรู ปแบบเท็กซ์บอ็ กซ์สาเร็ จรู ปยังไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน คุณสามารถวาดกล่องเท็กซ์บอ็ กซ์ข้ นึ มาเองได้
โดยเลือกที่จะวาดไว้ในตาแหน่งใดๆในเอกสาร
สร้ างเท็กซ์ บ็อกซ์ สาเร็จรูป
หากเอกสารของคุณมีการกรอกเนื้อหาลงไปแล้ว และต้องการแทรกเท็กซ์บอ็ กซ์ไว้ในส่ วนใดส่ วนหนึ่งของหน้า
เอกสาร ก็สามารถเลือกรู ปแบบของเท็กซ์บอ็ กซ์สาเร็ จรู ปที่ถูกออกแบบการจัดวางมาแล้ว มาใช้งานได้ทนั ที เมื่อแทรกเข้ามา
โปรแกรมจะจัดหน้าเอกสารให้อตั โนมัติ
จัดรูปแบบเท็กซ์ บ็อกซ์
กล่องข้อความเท็กซ์บอ็ กซ์สามารถจัดรู ปแบบได้เหมือนการจัดรู ปแบบวาดที่ผ่านมา เช่น ใส่ สีพ้นื
, สไตล์, เอฟ
เฟ็ คต์เงา, เอฟเฟ็ คต์ 3 มิติ และจัดตาแหน่งข้อความรอบๆกรอบเท็กซ์บอ็ กซ์ได้ โดยใช้เครื่ องมือพิเศษ Text Box Tools
(เครื่ องมือกล่องข้อความ) บนแท็บ Format ได้ดงั ตัวอย่าง

เปลี่ยนทิศทางของข้ อความในเท็กซ์ บ็อกซ์
1. คลิกที่เท็กบ็อกซ์
2. คลิกปุ่ ม Text Direction (ทิศทางของข้อความ)
3. ทิศทางของข้อความจะเปลี่ยนเป็ นแนวตั้งโดยหันไป
ทางซ้าย ถ้าคลิกปุ่ ม Text Direction ซ้ าอีกครั้ง ข้อความ
ก็จะเปลี่ยนทิศไปทางขวา
ข้อความในเท็กซ์บอ็ กซ์ที่ถูกเปลี่ยนทิศทางแล้ว แต่ขนาดของเท็กซ์บอ็ กซ์น้ นั จะไม่เปลี่ยนตามไปด้วย เราจึงต้อง
เปลี่ยนขนาดของเท็กซ์บอ็ กซ์เพื่อให้ขอ้ ความสวยงาม
เชื่อมหลายๆเท็กซ์ บ็อกซ์
ถ้าข้อความในเท็กซ์บอ็ กซ์ยาว จนไมแสดงภายในเท็กซ์บอ็ กซ์เดียวได้ คุณอาจสร้างเท็กซ์บอ็ กซ์เพิ่ม แล้วสั่งให้
ขยายข้อความไปแสดงในเท็กซ์บอ็ กซ์ถดั ไปได้ ดังนี้
ยกเลิกการเชื่อมเท็กซ์ บ็อกซ์
วิธียกเลิกการเชื่อมโยงเท็กซ์บอ็ กซ์ ทาได้โดยคลิกเลือกเท็กซ์บอ็ กซ์ตน้ ทาง แล้วคลิปมุ่ Break Link (ตัดการ
เชื่อมโยง)

