คู่มือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง
การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพ
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป

มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี

คู่มือการสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
GIMP โปรแกรมแบบโอเพ่นซอร์สที่ใช้งานแทนโฟโต้ชอปได้ออกเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วคือ 2.10
จุดเด่นที่สาคัญเลยก็คือปรับเปลี่ยนเอนจิ้นการประมวลผลแบบเดิมมาใช้ GEGL (Generic Graphical
Library) ถือว่าเป็นการยกเครื่องภายในใหม่ก็ว่าได้ โดยการเปลี่ยนมาใช้ GEGL นี้ก็ช่วยให้ GIMP สามารถ
ใช้ความสามารถของ GPU เข้ามาช่วยประมวลผลได้โดยผ่าน OpenCL อันที่จริง GIMP ได้เริ่มนา GEGL
มาใช้ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.6 แล้วเพียงแต่เป็นการหยิบมาใช้ในบางส่วนเท่านั้น

GEGL เป็นไลบรารีที่พัฒนาขึ้นมาสาหรับงานด้าน Image Processing หรือการประมวลผลภาพ
โดยตรงอยู่แล้ว ดังนั้นการปรับเปลี่ยนมาใช้ GEGL ก็จะทาให้ความสามารถในการทางานของ GIMP 2.10
ถูกยกระดับไปอีกขั้นและสามารถเพิ่มเติมความสามารถไหม่ ๆ เข้ามาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของ
ประสิทธิภาพในการทางานเพราะทุกวันนี้กราฟิกการ์ดต่าง ๆ รวมไปถึงกราฟิกแบบธรรมดาที่เรา
เรียกกันว่าการ์ดจอออนบอร์ดก็มีความสามารถในการรองรับ OpenCL ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
แล้วก็ยังรองรับการทางานในลักษณะ Multi Thread ได้อีกด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการ
ทางานทุกส่วนจะรองรับ Multi Thread นะครับ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการประมวลผลนั้น ๆ ด้วย
นอกจากเรื่องของเอนจิ้นกราฟิกใหม่แล้ว GIMP 2.10 ก็ยังมีการปรับปรุงเครื่องมื อต่าง ๆ ให้
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการปรับปรุงรายละเอียดของอินเทอร์เฟซใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้น
สาหรับรายละเอียดในของคุณสมบัติใหม่ ๆ

ไอคอนของเครื่องมือต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบ

หนาจอของโปรแกรม GIMP
หนาตาง Main Toolbox

หนาตาง Image Window

หนาตาง Dialogs and Docking

Tool Icon

Tool Options

พ้นท่ในการตกแตงภาพ

ไดอะลอกตางๆ

หนาตาง Main Toolbox
เปนหนาตางที่เก็บรวบรวมเครื่องมือและคาสั่งที่ใชในการสราง การปรับแตงและการแกไขภาพ โดย
จะแบงกลุม เครื่องมือและคาสั่งในการจัดการกับภาพตางๆ ไดดังตอไปนี้

Tool Icons สวนเก็บรวบรวมเคร็่องม็อท็่ใช

Foreground/Background colors ส
วนท็่ใชก็าหนด็ส็โฟวกราวน็และ็
แบ็คกราวน

Tool Options ก็าหนดค็ณสมบ็ต็ของเคร็่องม็อท็่เราก็าล็งใชงานอย็
Tool Icons
เปนสวนที่เก็บรวบรวมเครื่องมือที่ใชในการสราง การปรับแตงและการแกไขภาพ ซึ่งมีไอคอนให
สามารถเรียกใช งานไดงายและรวดเร็ว โดยจะแบงกลุมเครื่องมือในการจัดการกับภาพตางๆ ไดดังตอไปนี้

Selection Tools ใชเลอกสวนของพ็้นทใ็็นการตกแตงภาพ กลมเคร่องมออ่นๆ็็็็ท่มการใชงานแตกตางกน
Text Tool เคร็่องม็อส็าหร็บเข็ยนข
อความ
Transform Tools ใชส็าหร็บการเปล็่ยนแปลงร็ปรางและขยายว็ตถ็

Brush Tools เปนกล็มเคร็่องม็อเก็่ยวก็บการ็วาดภาพ็ระบายส็ตกแตงภาพ
Color Tools เคร็่องม็อส็าหร็บปร็บส็ใหก็บภาพ

Tool Options
เปนสวนที่เราสามารถกาหนดคุณสมบัติเครื่องมือตางๆ ในการใชงานได โดยมีรายละเอียดของแตละ
เครื่องมือ อยางครบถวน ซึ่งเราสามารถจัดเก็บการตั้งคาของเครื่องมือเพื่อเก็บไวใชหลายๆ ครั้ง โดยไมตอง
ตั้งคาใหมได และเรียกใช คาเหลานั้นไดทันที
Tool Options Menu
เมน็เพ็่มเต็ม็ส็าหร็บ็
Tool Options

ช็่อของเคร็่องม็อท็่ใช
งานอย็

รายละเอ็ยดของเคร็่องม็อ

ลบคาท็่เก็บไว
คล็กเพ็่อกล็บไปเปนคาเร็่มตน

คล็กเพ็่อจ็ดเก็บ
การต็้งคา
เร็ยกใชคาท็่เก็บไว

หนาตาง GIMP
ภายในหนาตาง Docking จะเปนศูนยรวมของไดอะล็อก (Dialog) ซึ่งเปนหนาตางยอยที่รวบรวม
คุณสมบัติ การทางานของเครื่องมือตางๆ ใหเราเลือกปรับแตงการใชงานไดงายๆ โดยไมตองเปดหาที่แถบ
คาสั่งอีกตอไป มี สวนประกอบดังนี้
Image Menu แสดง ช่อไฟล
ท่เรากาลงใชงานอย

แทปของไดอะลอกท่เปดใชงานอย
Tab Menu เม่อคลกจะปรากฏเมน ต
างๆ ในการส่งการทางาน
เมนท่ปรากฏจากการคลก Tab Menu

Docking bars แบงกลม
ระหวาง Dialog ดานบนและ
ดานลาง เปล่ยนแปลงขนาด
ใหกบหนาตาง Docking

Brush/Pattern/Gradient กาหนด
ลกษณะของ
Brush/Pattern/Gradient ท่ตองการ

การเปด/ปด Dialog
เราสามารถเปด/ปดไดอะล็อกไดจากคาสั่ง Windows>Dockable Dialogs ในหนาตาง Image
Window แลวคลิกเลือกชื่อไดอะล็อกที่เราตองการแสดง และถาไมตองการแสดงไดอะล็อกใดใหคลิกเมาสที่ปุม
เพื่อ ปดไดอะล็อก

เลอก Dialog ท่ตองการเปด/ปด

ไดอะลอก Palettes ถกเปดออก

แตละไดอะล็อกจะมีเมนูคาสั่งของตัวเองเพื่อควบคุมการทางานสามารถเรียกดูเมนูในแตละไดอะล็อกได โดย
คลิกที่
และคลิกเลือกคาสั่งที่ตองการ

คลกเมาสลากเพอ่ ยอ/ขยาย
ขนาดไดอะลอกไดเอง

คาส่งเพ่มเตมในการ
จดการไดอะลอก

คาส่งการใชงาน
ไดอะลอก Brushes

การแยก/รวมไดอะลอกดวย Docking drag handles
เราสามารถแยก/รวมไดอะล็อกเพื่อเคลื่อนยายแตละไดอะล็อก โดยการคลิกเมาสคางไวที่แท็บหัวข
อไดอะล็อก ให ตัวชี้เมาสเปลี่ยนเปนรูป
แลวลากไดอะล็อกไปไวในตาแหนงที่ตองการของหนาจอโปรแกรม
ได ดังนี้
ลากเมาสท่แทบหวขอ นาไปปลอยไว
ตาแหนงเดม เพ่อรวมกลมกบ ไดอะลอก
อ่นท่ตองการ

ลากเมาสท่แทบหวขอ เพ่อแยกกลมไดอะลอกออกมา

รจกกบหนาตางในการตกแตงภาพ Image Window
หนาตาง Image Window เปนหนาตางที่ใชในการตกแตงภาพ ซึ่งมีสวนประกอบที่ใชในการตกแตงและ คาสั่งตางๆ
ดังตอไปนี้
Title Bar
Image Menu
Menu Button

Image Window
Resize toggle

Image Display
Ruler

Unit Menu
Inactive Padding
Area

Pointer Coordinates

Navigation Control

Quick Mask Toggle
Zoom Button

Status Area

Title bar จะอยูดานบนสุดของหนาตาง Image Window แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อไฟล โหมดภาพ
จานวนเลเยอรที่แสดงในภาพ และขนาดภาพ
Image Menu จะอยูดานลางลงมาจาก Title bar จะเปนคาสั่งตางๆ ในการจัดการและตกแตงภาพ มี
คาสั่ง ทั้งหมด 10 กลุมคาสั่ง คือ
File จะเปนคาสั่งเกี่ยวกับไฟลทั้งหมด เชนการเปดไฟล ปดไฟล จัดเก็บไฟล
Edit คาสั่งในการแกไขภาพ เชน การยอนกลับการทางาน การคัดลอกภาพ หรือตัดภาพ
Select คาสั่งเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ในภาพ
View คาสั่งเกี่ยวกับการกาหนดมุมมอง การซูมภาพ
Image คาสั่งเกี่ยวกับการจัดการภาพ เชน การเปลี่ยนโหมดภาพ การกาหนดขนาดภาพ
Layer เปนคาสั่งเกี่ยวกับการจัดการเลเยอร เชน การสรางเลเยอร การคัดลอกเล
เยอร การ ลบเลเยอร
Tool เปนคาสั่งเปดหนาตางเครื่องมือ หรือเลือกเครื่องมือที่ตองการใชงาน
Dialog เปนคาสั่งเปดไดอะล็อก หรือสราง Docking ขึ้นมาใชงาน
Filter เปนคาสั่งเรียกใชงานฟลเตอร เพื่อนามาตกแตงภาพ
Script-Fu เปนคาสั่งเกี่ยวกับการตกแตงภาพโดยใชการเขียนสคริปต

Menu Button เปนปุมเล็กๆ อยูตรงมุมดานบนซายของภาพ เมื่อเราคลิกปุม จะปรากฏเมนูคาสั่งให
เลือก เหมือนกับ Image Menu
Ruler เปนเปนแถบไมบรรทัดทางดานซายและดานบนของภาพ ซึ่งเราสามารถ คลิกลากเสนไกดจาก
แถบไม บรรทัดออกมาวางในภาพ เพื่อใชงานเสนไกดได
Quick Mask Toggle เปนปุมเล็กๆ อยูตรงมุมดานดานลางซายของภาพ เพื่อเปลี่ยนโหมดภาพให
อยูใน โหมดควิกมาสก สาหรับเลือกพื้นที่ในการตกแตงภาพ
Pointer Coordinates จะแสดงพิกัดของตาแหนงที่เมาสชี้อยู
Unit Menu เปนแถบแสดงหนวยวัดที่ใชกับไมบรรทัด ซึ่งเราสามารถทาการคลิก เพื่อเปลี่ยนหนวย
วัดใหกับไม บรรทัดได
Zoom Button เปนปุมสาหรับกาหนดขนาดมุมมองของภาพ เพื่อยอ/ขยาย ภาพ
Status Area โดยปกติจะแสดงเลเยอรที่ใชงานอยู และขนาดพื้นที่ใชของไฟลภาพ หากทาการ
เลือกฟลเตอร หรือเลือกคาสั่งแกไขภาพแถบ Status Area จะเปลี่ยนเปนแถบแสดงสถานะการทางานของคาสั่ง
นั้น
Navigation Control เปนปุมลูกศรบริเวณมุมขวาดานลางของภาพ ใชในกรณีที่ภาพมีขนาดใหญ
เกินกวาที่ จะมองเห็นภาพทั้งหมดในหนาตางภาพได
เราสามารถเลื่อนมุมมองภาพไปยังบริเวณที่เราตองการ
Inactive Padding Area เปนพื้นที่วางในหนาตางภาพ แสดงเมื่อภาพมีขนาดเล็กกวาหนาตาง หรือ
ถูกยอ ใหมีขนาดเล็กกวาหนาตางเราไมสามารถจัดการกับภาพในสวนนี้ได
Image Display สวนแสดงภาพที่เราทาการตกแตง แกไข
Image Window Resize toggle เปนปุมบริเวณมุมขวาดานบนของภาพ ปุมเปด หรือปด (ใช/ ไม
ใช) ความสามารถในการยอขยายภาพอัติโนมัติตามขนาดของหนาตาง image display ถากดเลือกใชเมื่อเราย
อขยาย หนาตาง ภาพจะเปลี่ยนขนาดตาม แตถาไมเลือกใช (ซึ่งเปน default) ถึงจะยอขยาย Image display
ภาพจะคง ขนาดเดิม
การสรางไฟลใหม
เมื่อเราไดจัดเตรียมภาพที่จะนามาใชและไดรางชิ้นงานที่จะสรางเรียบรอยแลว ในหัวขอนี้เราจะมาสราง
ไฟล ชิ้นงานใหมกัน เริ่มตนดวยการกาหนดขนาดและความละเอียดของชิ้นงานที่จะนาไปใชงาน ซึ่งเราควร
กาหนดใหเหมาะกับ ลักษณะงาน มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกคาสั่ง File>New ที่หนาตาง Image Windows หรือกดแปน <Ctrl+N> ที่คียบอรดเพื่อสราง
ไฟล ใหม
2. จะปรากฏหนาตาง Create a New Image ขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ Advanced Options กาหนด
รูปแบบของหนากระดาษดังนี้

o Width กาหนดความกวางของภาพ โดยชองดานหลังเปนการกาหนดหนวยวัดของความกวาง
ซึ่งมี หนวยวัดหลายแบบ เชน pixel เปนหนวยวัดพื้นฐานบนคอมพิวเตอร หรือ Inches
(นิ้ว) และหนวย วัดอื่นๆ
o Height กาหนดความสูงของภาพ โดยหนวยวัดจะเปนไปตามที่เรากาหนดในความกวาง
o X Resolution กาหนดความละเอียดของภาพในแนวแกน x โดยงานกราฟกสาหรับเว็บควร
จะ กาหนดคาเทากับ 72 pixels/inch และงานดานสิ่งพิมพตองใช 200-300 pixels/inch
o Y Resolution กาหนดความละเอียดของภาพ ในแนวแกน y โดยงานกราฟกสาหรับเว็บควร
จะ กาหนดคาเทากับ 72 pixels/inch และงานดานสิ่งพิมพตองใช 200-300 pixels/inch
o Color Space กาหนดโหมดสีของภาพ เชน โหมด RGB จะใชในงานกราฟกสาหรับเว็บและ
ภาพเคลื่อนไหว
o Fill with กาหนดพื้นหลังของภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
Foreground
Color ปรับใหพื้นหลังเปนสีโฟวกราวนดที่กาหนดไว Main
ใน
Background
Color ปรับใหพื้นหลังเปนสีแบ็คกราวนดที่กาหนดไว Main
Toolbox
Toolbox
ใน
White ปรับใหพื้นหลังเปนสีขาว
Transparent กาหนดใหเปนพื้นโปรงใส
o Comment เปนคาอธิบายเกี่ยวกับภาพ
3. คลิกปุม
เพื่อตกลงการสรางไฟลใหมตามที่เรากาหนด
1. เลอกคาส่ง File>New
2. คลกท่ Advanced Options

3. กาหนดรปแบบของหนากระดาษ

เราจะไดไฟลภาพใหมตามท่เรากาหนด

ลกษณะพ้นหลงของไฟลภาพ

White กาหนดพ้นหลงเปนสขาว

Foreground/Background Color คอ
พ้นหลงเปนสโฟวกราวนด หรอแบค
กราวนดท่กาหนดไวใน Main Toolbox

Transparent คอ พ้นหลงท่โปรงใส
เหมอนกบเขยนภาพบนแผนใส

กาหนดขนาดไฟลภาพตามคามาตรฐาน
งานกราฟกที่ตองทาบอยๆ ก็จะมีคาขนาดของไฟลงานมาตรฐานที่กาหนดไวแลว เพื่อใหเราเรียกใชได
ที่หัวขอ Template จะมีขนาดและรายละเอียดของชิ้นงานแบบตางๆ ที่ใชงานบอยใหเราเรียกใชไดเลย โดย
ไมตองกาหนดคา ตางๆ เอง โดยมีแบบตางๆ ดังนี้

กระดาษ
จดหมาย เชน
US-Letter
ขนาดหนาจอพรีเซนเตชั่น
เชน 640x480, 800x600
ขนาดกระดาษสิ่ง
พิมพ เชน A4, A3,
B5
ขนาดของภาพในงาน
วิดีโอ เชน NTSC 720
x 486

องคประกอบท่มผลกบไฟลภาพ
1. ขนาดความกวางและความยาว ถาภาพมีความกวางและความยาวมาก ขนาดของไฟลก็จะใหญมาก
ดังนั้นควรจะ กาหนดใหขนาดของภาพมีขนาดตามที่ตองใชงานจริง เพื่อชวยลดขนาดไฟล
2. ความละเอียด (Resolution) ถาความละเอียดของภาพมาก ขนาดไฟลภาพก็จะมาก ถึงแมคุณภาพ
ของภาพสูง แตเครื่องคอมพิวเตอรจะทางานชา ดังนั้นเราควรกาหนด Resolution ตามการใช
งาน เชน
ภาพที่นาเสนอบนเว็บเพจและพรีเซนเตชั่น ควรใช 72 DPI (Dots per inch)
ภาพที่พิมพออกทางเครื่องพิมพเลเซอร ควรใช 200 DPI
สิ่งพิมพตางๆ ที่ตองเขาพิมพในโรงพิมพ เชน ปกนิตยสาร ควรใช 300 DPI
3. โหมดสีของภาพ จะมีผลตอขนาดของไฟล โดยสามารถเรียงลาดับโหมดสีที่ทาใหไดขนาดไฟลนอยไป
มาก ได ดังนี้ Bitmap, Grayscale, RGB, CMYK, Lab color
ทดลองสรางช้นงานโดยนาภาพมาตกแตง
ในตัวอยางนี้จะสรางงานโฆษณาอยางงายๆ โดยนาภาพที่เราเตรียมไวมาจัดวางใหสวยงาม และจะ
นาเสนอเปน หลักการทางานเบื้องตนของโปรแกรม GIMP ดังนี้
ข้นตอนท่ 1
ข้นตอนท่ 2
ข้นตอนท่ 3
ข้นตอนท่ 4
ข้นตอนท่ 5

กาหนดขนาดของชิ้นงาน
เปดไฟลภาพที่ตองการนามาตกแตง
ตกแตงภาพโดยการจัดวาง
บันทึกไฟลภาพ
ออกจากการทางานของโปรแกรม

การสรางขอความตกแตงภาพ

การสรางงานกราฟกนอกจากจะประกอบดวยภาพหลายๆ ภาพที่นามาตกแตงเปนเรื่องราวที่ตองการ
แลว เรายัง สามารถใสขอความที่เปนชื่อเรื่อง หรือคาอธิบายรายละเอียดของเรื่องที่ตองการนาเสนอนั้นดวย
เนื้อหาในบทนี้เราจะกลาว กันถึงเรื่องการใสตัวอักษรลงไปในภาพ
และการปรับแตงตัวอักษรและขอความต
างๆ
รจกกบรปแบบของตวอกษรทใชในโปรแกรมกราฟก
ตัวอักษรที่ใชในโปรแกรมกราฟก โดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภท เชนกัน คือ
แบบ Outline หรอแบบ Vector
ตัวอักษรแบบ Outline จะถูกจัดเก็บในลักษณะการประมวลผลเปนสูตรคณิตศาสตร ทาใหไมเกิดป
ญหารอย หยัก แตก บนขอบตัวอักษรเมื่อเกิดการยอ/ขยายตัวอักษร จึงเหมาะสาหรับนามาใชในงานสิ่งพิมพ
และงานศิลป อยางไรก็ ตาม ตัวอักษรแบบนี้จะนาไปตกแตงเอฟเฟกตโดยใชฟลเตอรไมได
แบบ Bitmap
ตัวอักษรแบบ Bitmap จะถูกจัดเก็บในรูปแบบพิกเซล ทาใหสะดวกในการประมวลผลเรื่องสี โดย
เฉพาะอยาง ยิ่งการลงสีและการตกแตงภาพ ฉะนั้นขอดีของอักษรแบบ Bitmap คือ สามารถใชไดกับการใส
เอฟเฟกตและฟลเตอร ในขณะที่ขอเสีย คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาด เชน การขยายขนาดจะทาใหตัวอักษร
แตก
แบบ Outline: ขอความท่วไปท่ตองการความคมชด

แบบ Bitmap: ขอความท่ตองการเนนโดยการใส
เอฟเฟกตพเศษ

จากขอดีและขอเสียของตัวอักษรแบบ Outline และ Bitmap ที่ผานมาเราสรุปไดดังนี้คือ
ตวอกษร Outline
1. ปรับเปลี่ยนขนาดไดตามใจชอบภาพไมแตก
2. แกไขขอความไดงาย
3. การปรับแตงสี และลูกเลนทาไดนอยมาก

ตวอกษร Bitmap
1. ปรับเปลี่ยนขนาด ภาพจะแตก
2. แกไขขอความยาก หรือแกไขไมได
3. การปรับแตงสี และลูกเลนทาไดมาก

ฉะนั้นหลักการและเทคนิคในการปรับแตงตัวอักษรที่ดีที่สุด คือ พิมพขอความ กาหนดขนาดและดู
ความถูกตอง ของขอความใหตรงกับความตองการมากที่สุด หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนจากตัวอักษรแบบ Outline
มาเปนตัวอักษรแบบ Bitmap จากนั้นก็ปรับเปลี่ยนสี และใสเอฟเฟกตใหกับตัวอักษร เพราะถาเราแปลงข
อความจาก Outline เปน Bitmap แลว ตอจากนั้นมาปรับขนาดทีหลังจะสงผลใหความละเอียดของภาพ
ผิดเพี้ยนไป
การสรางตวอกษรแบบ Outline
ตัวอักษรแบบ Outline เหมาะสาหรับการนาเสนอขอความที่มีความคมชัด และมีสีสันเรียบงาย
เพราะตัวอักษร แบบ Outline ไมสามารถใสเอฟเฟกตไดมากนัก สามารถสรางไดดังนี้
1.
2.
3.
4.

คลิกเลือก
Text Tool
คลิกบริเวณภาพที่ตองการใสขอความ
จะปรากฏหนาตาง GIMP Text editor พิมพขอความที่ตองการ
กาหนดลักษณะตัวอักษรที่ Tool Options
Font กาหนดรูปแบบตัวอักษร
Size กาหนดขนาดของตัวอักษร
Hinting คลิกเพื่อใชสาหรับการสรางขอความขนาดเล็กใหดูชัดเจนมากขึ้น
Force auto-hinter คลิกเพื่อใหโปรแกรมสรางขอความใหดูสวยงามมากที่สุด ซึ่งจะกาหนดค
าโดย อัตโนมัติ
Antialiasing คลิกเพื่อกาหนดการตัดเหลี่ยมขอบของขอความใหขอความดูสวยงามมากขึ้น
Color กาหนดสีของขอความ
Justify กาหนดการจัดเรียงขอความในกรอบขอความ มี 4
แบบ คือ
กาหนดใหวางชิดขอบซาย
กาหนดใหวางชิดขอบ
ขวา
กาหนดใหวาง
กึ่งกลาง
กาหนดใหวาง
เต็มบรรทัด
Indent กาหนดระยะของจุดเริ่มตนของขอความในกรอบขอความ
Line spacing กาหนดระยะชองวางระหวางบรรทัดของขอความ
Letter spacing กาหนดระยะหางระหวางตัวอักษร
Text along path กาหนดใหขอความที่พิมพไหลไปตามเสนพาธ
path from text คลิกที่ปุมนี้เพื่อสรางขอความที่พิมพใหเปนเสนพาธ
5. คลิกปุม
เพื่อสิ้นสุดการกาหนด และแกไขขอความ

1. คลกเลอก Text Tool

3. พมพขอความ

5. คลกเมาส
2. คลกบรเวณภาพท่ตองการใสขอความ

4. กาหนดลกษณะตวอกษร

ผลลพธท่ได

การแกไขขอความท่พมพผ ดพลาด
ถาเราพิมพขอความผิด หรืออยากปรับรูปแบบใหม มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือก Text Tool และคลิกไปบนกรอบขอความ
2. จะปรากฏหนาตาง GIMP Text Editor ใหเราพิมพแกไขขอความ ลากเมาสบนตัวอักษรใหเกิด
แถบสําเง
ีน้ ินครอบตัวอักษรเพื่อพิมพคาใหมทับลงไป

ลากเมาสบนตัวอักษรใหเกิดแถบสําเง
ีน้ ินครอบตัวอักษรเพื่อพิมพคาใหม
ทับลงไป

ขณะที่เลือกกาลังแกไขขอความที่หนาตาง GIMP Text Editor สามารถปรับแตงรายละเอียด ตัวอักษร
เพิ่มเติม ไดที่ Tool Options

การสรางตวอกษรแบบ Bitmap
ทาไดโดยการเลือกพื้นที่เปนรูปขอความที่ตองการ และใชเครื่องมือเติมสี หรือระบายสีตางๆ ลงสีใหกับ
พื้นที่รูป ตัวอักษรที่เลือกไว ทาใหสามารถตกแตงสีของขอความไดมากขึ้น สามารถทาได ดังนี้
1.
2.
3.
4.

พิมพขอความที่ตองการเหมือนกับการสรางขอความแบบ Outline
คลิกเลือกที่ปุม
ใน Tool Options เพื่อสรางขอความใหเปนเสนพาธ
คลิกปุม
เพื่อสิ้นสุดการกาหนด และแกไขขอความ
ไปที่ไดอะล็อก Path คลิกเมาสขวาที่พาธขอความเลือกคาสั่ง Path to selection เพื่อสรางการ
เลือก พื้นที่เปนรูปขอความ
5. ใช ระบายสีใหกับพื้นที่รูปขอความที่เลือก
1. พมพขอความ

2. คลกเมาส

3. คลกเมาส

4. คลกเมาสขวาเลอก
คาส่ง Path to Selection

จะไดการเลอกพ้นท่เปนรปขอความ

ผลลพธจะไดตวอกษรแบบ Bitmap

5. ระบายสพ้นท่ท่เลอก

แปลงตวอกษร Outline ใหเปนแบบ Bitmap
เนื่องจากขอความแบบ Outline ใหความคมชัด ในขณะที่ขอความแบบ Bitmap นาไปใชตกแต
งเอฟเฟกต โดยใชเครื่องมือตางๆ ดังนั้นถาเราตองการจุดดีของทั้งสองแบบ ใหเราเริ่มโดยการสรางขอความ
แบบ Outline กอน เมื่อ วางที่ตาแหนงและขนาดเหมาะสม เราก็จะแปลงเปนแบบ Bitmap ดังตัวอยางตอไป
นี้
1. พิมพขอความที่ตองการ
2. คลิกเมาสขวาที่เลเยอรของขอความในไดอะล็อก Layers เลือกคาสั่ง Discard Text Information
เพื่อ แปลงขอความ
3. ขอความ Outline จะเปลี่ยนไปเปนแบบ Bitmap
1. พมพขอความ

2. คลกเมาสขวา เลอกคาส่ง Discard
Text Information
3. ขอความ Outline จะ เปล่ยนไปเป
นแบบ Bitmap

สรางขอความแบบแฟนตาซดวย Alpha to Logo
เปนการสรางขอความที่มีรูปแบบสวยงาม โดยเปนรูปแบบขอความสาเร็จรูปกาหนดมาใหเราเลือกใช
และทาการ กาหนดคาเพิ่มเติมนิดหนอยเทานั้น เชน มีการเติมสีขอความเปนลวดลาย มีแสงรอบๆ ขอความ
เปนตน (ซึ่งก็คือฟลเตอร Script-Fu ในเวอรชั่นกอนๆ) จะใชงานขอความจาก Alpha to Logo ได ดังนี้
เลือกคาสั่ง Filters>Alpha to Logo ที่หนาตาง Image Window
2. เลือกรูปแบบของขอความ ตัวอยางจะเลือกแบบ Alien-Glow
3. กาหนดคาตางๆ ใหกับขอความ
Glow size ขนาดของของแสงที่เปลงออกมารอบตัวอักษร
Glow color สีของแสงที่เปลงออกมารอบตัวอักษร
4. คลิกปุม
เพื่อตกลงใชงานรูปแบบขอความที่เลือก
1.

1. เลอกคาส่ง Filters>Alpha to Logo
2. เลอกรปแบบของขอความท่จะสราง
3. กาหนดคาตางๆ

4. คลกเมาส

ผลลพธของขอความท่ได

ตวอยางขอความรปแบบตางๆ

ภาพตัวอย่างจากที่ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม ในการออกแบบงานกราฟิก

