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ื เก๋ เท่ ฮป
ิ โดนใจ
สร้างภาพแบบแนวๆ ด้วยต ัวหน ังสอ

ไม่ อ ยากจะได้ ภ าพแบบเก่ าๆ ที่ ซา้ ๆ จาเจเหมื อ นคนอื่ น ลองแต่ งภาพแบบแนวๆ ที่ ไม่ มีใครเหมื อ นดู บ้ างเพื่ อ ความ
แตกต่ าง แบบเก๋ ๆ มีสไตล์ ด้ วยการทาภาพจากตัวอักษร เปลี่ยนภาพธรรมดาๆ ที่ไม่ มีอะไรน่ าสนใจในภาพ ให้ ดูน่าดึงดูด สวยงาม
ขึน้ ได้ ในบัดดล
สร้ างตัวหนังสือไว้ ซ้อนภาพ

สำหรั บ กำรสร้ ำงภำพในแนวนี ้ ก่ อ นอื่ น เลยเรำจ ำเป็ นจะต้ อ งสร้ ำง
ตัวหนังสือ ที่ใช้ ในกำรซ้ อนภำพ เป็ นลวดลำยพื ้นหลัง หรื อที่เรี ยกว่ำ
ลำยน ้ำ ขึ ้นมำเสียก่อน โดยทำตำมวิธีกำรดังนี ้
1.) ขั น้ ตอนแรกสุด เรำจะต้ องสร้ ำงภำพพื น้ หลัง ส ำหรั บ วำงตั ว
หนั ง สื อ ขึ น้ มำก่ อ น โดยวิ ธี ก ำร หลั ง จำกที่ เ รำเปิ ดโปรแกรม
Photoshop ขึ ้นมำแล้ ว ให้ ไปที่ “File” จำกแถบเมนูด้ำนบน จำกนั ้น
เลือก “New” หรือจะใช้ คีย์ลดั โดยกำรกดปุ่ ม “Ctrl+N” บนคีย์บอร์ ดก็
ได้ เช่นกัน ดังรูปที่ 1

2.) จำกนั ้นจะมีหน้ ำต่ำงขึ ้นมำให้ เรำกรอก ขนำดควำมกว้ ำง-ยำว ขอ

แต่ยังสำมำรถอ่ำนข้ อควำมได้ ชัดเจนเช่นสีเทำ สีน ้ำตำลเป็ นต้ น เพื่อ
ไม่ให้ ตวั อักษรที่เป็ นลำยน ้ำ ดูโดดเด่นจนเกินไป ดังรูปที่ 4

หน้ ำกระดำษ ลงในช่อง ให้ เรำใส่ขนำดของภำพตำมที่เรำต้ องกำรลง
ไป อำจจะใส่ เ กิ น ๆ เผื่ อ ไว้ บ้ ำงก็ ไ ด้ เผื่ อ ตั ด ขอบ หรื อ ไว้ ส ำหรั บ
เปลีย่ นแปลงขนำด เพื่อใช้ ในงำนอื่นๆ ได้ อีกในอนำคตดังรูปที่ 2

5.) ได้ ฟร้ อนและขนำดที่ชอบแล้ ว จำกนั ้น ให้ พิมพ์ข้อควำมที่ต้องกำร
ลงไป ให้ เต็มทัว่ พื ้นที่ ที่เรำได้ สร้ ำงขึ ้น วิธีง่ำยๆ เลยหลังจำกที่เรำพิมพ์
3.) เมื่อได้ หน้ ำกระดำษสีขำว ที่มีควำมกว้ ำง-ยำว ตำมขนำดที่เ รำได้
ตั ง้ ค่ ำ ไว้ ในขั น้ ตอนเมื่ อ ครู่ แล้ ว ให้ เรำเปลี่ ย นสี พื น้ หลั ง ของ
หน้ ำกระดำษ ที่เรำสร้ ำงให้ เป็ นสีดำ (หรื อใครอยำกได้ พื ้นหลัง โทน
สว่ำงก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ ) โดยกำรไปที่เมนูด้ำนซ้ ำย เลือกที่เครื่องมือ
“Paint Bucket Tool” สัญลักษณ์รูปถังสี โดยเลือกสีที่ใช้ เป็ นสีดำ แล้ ว
เทไปบนพื ้นที่ว่ำงๆ ให้ เปลีย่ นเป็ นสีดำ ทั ้งหมดดังรูปที่ 3

4.) จำกนั ้นจึงพิมพ์ ข้อควำมที่ต้องกำรทำเป็ นลำยน ้ำ ลงไปให้ เต็มทัว่
ทั ้งภำพ โดยเลือกที่เครื่ องมือ “Text” สัญลักษณ์ รูปตัว “T” จำกเมนู
ทำงด้ ำนซ้ ำย จำกนั ้นเลือกฟร้ อน ขนำดตัวหนังสือ และสีของตัวอักษร
จำกแถบเครื่ องมือด้ ำนบน ตำมต้ องกำร โดยแนะนำว่ำ ให้ เลือกชนิด
ตัวอักษรให้ เป็ นตัวหนำ (Bold) และใช้ สีตัวอักษรที่กลืนกับพื น้ หลัง

ข้ อควำมจนจบประโยค ให้ ลำกแถบดำครอบ ข้ อควำมที่เรำพิม พ์ เ มื่อ
ครู่ จำกนั ้นสัง่ ก็อปปี ข้ ้ อควำมโดยกดปุ่ ม “Ctrl+C” ที่คีย์บอร์ ด สำหรับ
คั ด ลอกข้ อควำม และ กดปุ่ ม “Ctrl+V” ที่ คี ย์ บ อร์ ด ส ำหรั บ วำง
ข้ อควำม ทำอย่ำงนี ้จนเต็มทั่วพื ้นที่ อำจวำงในแนวตรง หรือสับหว่ำง
ในแต่ละบรรทัดก็ได้ ตำมควำมชอบ ตำมรูปที่ 5

6.) นอกจำกนี ย้ ัง สำมำรถปรั บ หมุน ให้ เอี ยงซ้ ำ ย เอี ยงขวำ หมุน ได้
ตำมใจชอบ โดยไปที่ เ มนู “Edit” จำกแถบเมนูด้ำ นบนจำกนั ้นไปที่
“Transform” แล้ วเลือกเครื่องมือ “Rotate” ตำมรูปที่ 6

9.) ถ้ ำเป็ นรู ปภำพ จะต้ องตัดพื ้นหลังของภำพออกให้ เรี ยบร้ อยด้ ว ย
ลองหำบทควำมเก่ำๆ เกี่ยวกับกำรตัดต่อภำพบุคคลมำย้ อนดูเทคนิค
ได้ ส่ว นตัว นิ ยมใช้ เ ครื่ อ งมื อ “Quick Selection Tool” ลำกบริ เ วณ
ภำพพื ้นหลังที่เป็ นสีพื ้นเรี ยบๆ เพรำะค่อนข้ ำงง่ำย และรวดเร็ ว แค่
ทำๆ บริเวณที่ต้องลบออก โปรแกรมจะทำกำรเลือกพื ้นที่ให้ อัตโนมัติ
ตำมขอบเขตของสีในส่วนนั ้นๆ เลือกจนครบตำมต้ องกำรแล้ ว ให้ กด
ปุ่ ม “Delete” เพื่อลบภำพส่วนของพื ้นหลังที่ไม่ต้องกำรออก
เจาะลายนา้ พืน้ หลัง
7.) จะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ ้นล้ อมรอบข้ อ ควำมของเรำ เพื่อดูขอบเขต
ข้ อควำมที่ต้องกำรจะหมุน จำกนั ้นให้ กดทรงมุมของกรอบสี่เ หลี่ ยม
แล้ วลำกเป็ นวงกลม กล่องข้ อควำมจะหมุนตำมเมำส์ที่เรำลำก ให้ เรำ
หมุนจนได้ องศำที่ต้องกำรจำกนั ้นจึงปล่อย แล้ วกดปุ่ ม “Enter” บน
คีย์บอร์ ดหนึ่งขั ้นเป็ นอันตกลงหมุนเสร็ จสิ ้น จำกขั ้นตอนนี ้อำจจะทำ
ให้ ตำมมุมหรือขอบหน้ ำต่ำง มีช่องว่ำงอยู่ ให้ พิมพ์ข้อควำมเพิ่ม ลงไป
ให้ เต็มด้ วยเพื่อควำมสวยงำม ตำมรูปที่ 7
ใส่ รูปหรื อข้ อความที่ต้องการจะโชว์
8.) ถึงตำของพระเอกของเรำ ที่เรำต้ องกำรจะโชว์ ได้ ออกโรงกันบ้ ำง
ไม่ว่ำจะเป็ นรู ป หรื อข้ อควำมก็แล้ วแต่ ให้ ดึงเอำมำใส่ไว้ ในพื ้นหลังที่

10.) แต่งภำพเสร็ จจนเสร็ จเรี ยบร้ อ ยเป็ นที่พอใจแล้ ว ขั ้นตอนต่อไป

เรำได้ ทำไว้ เมื่อครู่ให้ เรียบร้ อย จะโยนเข้ ำมำทำงหน้ ำโปรแกรม หรือ ก็

เข้ ำไป ดูเหมือนว่ำสร้ ำงขึ ้นจำกตัวอักษร โดยวิธีกำร ให้ กดปุ่ ม “Ctrl”
ที่คีย์บอร์ ดค้ ำงไว้ แล้ วไปที่หน้ ำต่ำง “Layers” จะอยู่ในมุมด้ ำ นล่ำ ง
ขวำของหน้ ำต่ำงโปรแกรม กดไปที่สญ
ั ลักษณ์ รูปตัว “T” ของเลเยอร์

อปปี ้รูปจำกที่อื่นมำวำงก็แล้ วแต่วิธีกำรของเรำเลย ใส่เข้ ำมำแล้ วจัด
วำงองค์ประกอบให้ เรียบร้ อย ดังรูปที่ 9

เป็ นขั ้นตอนของกำรเจำะลำยน ้ำพื ้นหลัง เพื่อให้ รูปภำพของเรำที่ใส่

ข้ อควำมที่เรำได้ สร้ ำงไว้ เมื่อตอนต้ น เมื่อกดไปแล้ ว โปรแกรมจะท ำ
กำรเลือก (Select) ส่วนที่เป็ นข้ อควำมขึ ้นมำให้ ตำมภำพตัวอย่ำ งใน
รูปที่ 10

11.) แต่ส่วนที่เรำต้ องกำรเลือกไม่ใช่ส่วนนี ้ จะต้ องกลับส่วนกัน โดย
ไปที่ เ มนู “Select” จำกแถบเครื่ อ งมื อ ด้ ำนบน แล้ วเลื อ กไปที่
“Inverse” หรื อ กดปุ่ ม “Shift+Ctrl+I” บนคี ย์ บ อร์ ด จะสั ง เกตว่ ำ
ตัวอักษรส่วนที่โปรแกรมได้ เลือกไว้ จะกลับกัน ไปเลือกส่วนของที่เป็ น
พื ้นหลังแทน ตำมรูปที่ 11
12.) จำกนั ้นจึงสัง่ ลบ ภำพส่วนที่ได้ เลือกไว้ ออกโดยไปที่เมนู “Edit”
แล้ วเลือกที่เครื่องมือ “Cut” หรือกดปุ่ ม “Ctrl+X” บนคีย์บอร์ ด เท่ำนี ้ก็
จะได้ รูปภำพที่เหมือนสร้ ำงจำกตัวอักษร เท่ห์ๆ ไว้ ดเู ล่น ดังรูปสุดท้ ำย
เอำไปใส่เป็ นภำพ “Cover” บนหน้ ำเฟสบุ๊ก ทำปกอัลบั ้มภำพ หรือใช้
แต่งหนังสือส่วนตัวต่ำงๆ ของเรำได้ ตำมชอบ ลองทำเล่นๆ กันดูได้

