การสรางดอกไม สีสวย
ดอกไมนี้ สรางจากความวางเปลา ผลจากการสรางจะไดดอกไมเรขาคณิต ถึงจะไมเหมือนมากแตก็จะพอจะเรียก
วาเปนดอกไมได กรรมวิธีการสรางนั้นอาศัยเพียงวิธีการ Duplicate Layer บวกกับ Transformation อีกเล็กนอยก็จะไดดอกไม
ออกมา
1. สรางภาพ(File > New)ขึ้นมาขนาด 400 x 400 pixel โดยให Mode = RGB และ Content = White
จากนั้นคลิกเมนู View > Show Ruler เพื่อให
photoshop เปดเครื่องมือไมบรรทัดแนบไวกับภาพ

2. ใหดูที่ไมบรรทัดวาหนวยวัดเปนหนวยอะไร
เราตองการหนวยวัดที่เปน Pixel สังเกตจาก ตัวเลขจะเปน 50 100 150 200 หากไมใช ใหคลิกขวาที่ไมบรรทัด แลว
เลือกหนวยวัดเปน Pixel เพื่อเปลี่ยนหนวยวัดเปน pixel แตถาเปน pixel อยูแลวก็ไมตอง

3. เลือกเครื่องมือ Move Tool แลวลากเมาสจากไมบรรทัดแนวตั้ง ออกมาในภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดเสน Guide Line โดยลากให
เสน Guide Line ตัดที่ระยะ 200 แลวลากจากไมบรรทัด เมื่อปลอยเมาสจะไดเสน Guide line สีฟา 1 เสน

4. จากจากไมบรรทัดแนวนอน ใหไปตัดที่ระยะ 200 บนไมบรรทัดแนวตั้ง

คราวนี้เราจะไดเสน Guide Line 2 เสน ตัดกันที่ระยะ
200 200 ซึ่งก็คือจุดศูนยกลางของภาพพอดี ซึ่งเรา
จะสรางดอกไมกันในบริเวณศูนยกลางนี้

5. สราง Layer ใหม
ที่ palette layer ใหคลิกปุม insert
new Layer เพื่อสราง layer ใหม ซึ่งเราจะได layer 1
ขึ้นมาใหม

6. ใชเครื่องมือ maquee ลากเมาสสราง selection รูปวงรี
อยูบนเสน Guide Line แนวนอนครึ่งซาย ลากจัดโดยให
เสน Guide Line ตัดครึ่งวงรีพอดีดังรูป

7. ใหเลือกสี 2 สี เชน สีชมพูออน และ ชมพูเขม เหลืองออน
และเหลืองเขม โดยคลิกเลือกจากแถบเครื่องมือ Swatch
คลิกเลือกสีแรก แลวกด Ctrl คางไวแลวคลิกเลือกสีที่ 2
ซึ่งจะมีผลทําใหการเลือกสีเปนการเลือกสี Background
เพราะธรรมดาถาเราคลิกเลือกสีใดโดยไมกดปุม Ctrl จะ
เปนการเลือกสี Foreground เทานั้น
จากนั้นใหเลือกเครื่องมือ Gradient tool แลว
ลากเมาสในกรอบ Selection ที่สรางไว
กด Ctrl+D เพื่อยกเลิก Selection

8. ใส layer effect ใหกับ layer
คลิกเลือกที่เมนู
Layer > Layer Style > Bevel and Emboss
ตั้งคา size = 32 , soften = 3 แลวกําหนด
shadow mode ให opacity = 10% จากนั้นคลิก OK
ผลลัพทจะทําใหวงรีที่ไดมีลักษณะนูนขึ้นมาเล็กนอย
วงรีนี้คือกลีบดอกไม 1 กลีบเราตองทําการสรางขึ้นมา
อีกหลาย ๆ กลีบรวมกันจะไดดอกไม 1 ดอก

9. สําเนากลีบดอกไม
เราจะทําการสําเนากลีบดอกไมออกมาอีก
จํานวนหนึ่ง โดยตอนนี้ใหซอน Layer effect ไวกอนเพราะ
จะทําใหดูไมสะดวกตอการทํางาน
ใหคลิกปุม 3 เหลี่ยมหนาตัวอีกศร F บน Layer 1
โปรแกรมจะทําการซอน Effects ไว

ใหคลิกขวาที่ layer 1 เลือกคําสั่ง Duplicate Layer
โปรแกรมจะทําการทําซ้ํา layer 1 ขึ้นมาใหมอีก 1 layer โดย
จะใหเราตั้งชื่อ layer ที่เกิดขึ้นใหม ใหคลิก ok เพื่อใชชื่อที่
โปรแกรมตั้งใหคือ layer 1 copy
หากดูบนภาพอาจดูเหมือนไมเกิดอะไรขึ้นแตความ
จริงถาสังเกตุที่ layer จะพบวามี layer เกิดขึ้นใหม 1 อัน เพียง
แตภาพที่ติดอยูบน layer นั้นเปนภาพเดียวกัน วางอยูในตําแหนง
เดียวกันจึงทําใหทับซอนกันจึงมองเห็นเปนชิ้นเดียว

10. หมุนกลีบดอกไม
เลือกคําสั่ง
Edit > Transform > Rotate
เราจะเห็นกรอบสําหรับทํา Transformation (rotate)
ปรากฏใหเห็น ใหทําการยายจุดศูนยกลางของการ rotation ไปไว
ที่จุดตัดของเสน Guide Line หรือวางใหใกลเคียงที่สุด

หมุนโดยใหกด shift แลวลากกลีบดอกไมที่มุม ลาก
หมุนกลีบดอกไมตามเข็มนาฬิกา(การลากหมุนพรอมกับกด shift
จะเปนการหมุนทีละ 15 องศา) สังเกตุวาการหมุนจะเกิดการกระ
โดด เมื่อหมุนไดระยะใหกดปุม Enter เพื่อ Apply
11. สําเนาเพิ่มอีกกลีบ
ใหคลิกขวาที่ layer 1 copy ซึ่งเปน layer บนสุด แลวเลือก
คําสั่ง Duplicate Layer แลวคลิก Ok ผลคือก็จะได Layer ใหมที่เปน
การคัดลอก layer 1 coy ไดเปน layer 1 copy 2 แทน เทากับวา
ตอนนี้เราจะไดดอกไม 3 กลีบแลว
ใหคลิกเมนู Edit > Transform > Again เพื่อทําการหมุน
กลีบดอกไมโดยใชวิธีการตามขอ 10
ใหสําเนากลีบดอกไมจนกวาจะได 6 กลีบ

12. นํา 6 กลีบมารวมกัน
เนื่องจากเมื่อพิจารณาแลว 6 กลีบนี้คือ 1 ใน 4 ของ
ดอกไม ใหคลิกที่ layer 1 แลวสราง link ใหกับ layer ที่เปน copy
ทั้งหมด
จากนั้นคลิกที่เมนู Layer > Merge Link.. หรือกด
Ctrl + E ทุก layer ก็จะรวมกันเขากับ layer 1

13. ทําสําเนาเปนแผง
ใหคลิกขวาที่ Layer 1 แลวเลือกคําสั่ง duplicate Layer
แลวคลิก OK
คลิกเมนู Edit > Transform > Rotate แลวลากยาย
จุดศูนยกลาง Rotation ไมไวที่จุดตัด Guide Line เชนเดิม
กด shift ลากหมุนรูปไปใหได 90 องศา

กดปุม Enter เพื่อ Apply คราวนี้เราจะไดดอกไมครึ่งดอก
14. ทําซ้ํา
คลิกขวาที่ Layer 1 copy เลือกคําสั่ง Duplicate Layer
แลวคลิก OK
คลิกเมนู Edit > Transform > Again
ทําซ้ํา layer บนสุดจนกวาจะไดดอกไม 1 ดอก

15. ใหคลิกที่ Layer 1 แลวสราง Link ใหกับ layer อื่น ๆ ทั้งหมด
ยกเวน BackGround แลวทําการ Merge โดยกดปุม
Ctrl+E ทุก layer จะรวมเปนดอกไม 1 ดอก

16. สรางเกษรดอกไม
ใหสราง Layer ใหม
ใชเครื่องมือ Maquee กดปุม Shift+Alt แลวลากเมาส
จากจุดตัดของเสน Guide Line เราจะได Selection วงกลม ลาก
ใหมีขนาดใหญพอสมควร สวนนี้จะใชเปนเกษรดอกไม

17. เลือกสีเกษร
เลือก สี ที่ตองการระบายลงใน Selection เพื่อเปน
เกสรดอกไม
ระบายสีลงใน Selection ดวยปุม Alt + Back space
หรือใชเครื่องมือ Paint Bucket ระบายลงแทนก็ได หลังจากระบาย
แลวใหกด Ctrl+D ยกเลิก Selection

18. ปรับแตงใหนูน
คลิกเมนู
Layer > Layer Style > Bevel and Emboss
ตั้งคาตามนี้โดยประมาณ
Size = 16
Soften = 5
Shadow , Opacity = 47
แลวเราก็จะไดดอกไมแสนสวย 1 ดอก

