
พืน้ฐานคอมพวิเตอร์กราฟิกส์ 
 
1.1  ความหมายของกราฟิกส์และคอมพวิเตอร์กราฟิกส์ 

กราฟิกส์(Graphics) เป็นคาํท่ีเกิดข้ึนจากรากศพัทภ์าษากรีก คือคาํวา่ “Graphikos” หมายถึง 
การเขียนภาพดว้ยสีและลกัษณะขาวดาํ และรวมกบัคาํวา่ “Graphien” หมายถึง การเขียนตวัหนงัสือและ
การส่ือความหมายโดยการใชเ้ส้น ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ กราฟิกส์หมายถึง การส่ือความคิดโดยการใชภ้าพ 
สญัลกัษณ์ และขอ้ความ 

กราฟิกส์ในยคุแรก ๆ จะเร่ิมตั้งแต่การวาดภาพลายเส้น การวาดภาพเหมือนจริง มาจนถึงการ
ใชภ้าพถ่ายเหมือนจริง  และเม่ือเทคโนโลยพีฒันามาสู่ยคุดิจิตอล   จึงมีการใชค้อมพิวเตอร์มาสร้างงาน
กราฟิกส์ 

ดงันั้นคาํนิยามของคาํวา่  “คอมพิวเตอร์กราฟิกส์” จึงหมายถึง การส่ือความคิดโดยการใช้
คอมพิวเตอร์สร้างและจดัการกบัภาพ สญัลกัษณ์ และขอ้ความ 
 
1.2  ภาพบนคอมพวิเตอร์เกดิได้อย่างไร 

ภาพท่ีปรากฏบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีเราเห็นอยูท่ ัว่ไปนั้น เกิดจากจุดส่ีเหล่ียมเลก็ๆ ของสี 
ท่ีเราเรียกวา่ พิกเซล มาประกอบกนัเป็นภาพขนาดต่างๆ นัน่เอง 

พกิเซล (Pixel) มาจากคาํวา่ Picture และคาํวา่ Element แปลตรงตวั กคื็อ องคป์ระกอบท่ี
รวมกนัเกิดเป็นภาพ ซ่ึงสรุปกห็มายถึงจุดส่ีเหล่ียมเลก็ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบรวมกนัเป็นภาพ 

ความละเอยีดของภาพ เป็นจาํนวนของพิกเซลท่ีอยูภ่ายในภาพ โดยใชห้น่วยวดัเป็นพิกเซล
ต่อน้ิว (ppi : Pixel per Inch) เช่น 300 ppi  หรือ 600 ppi เป็นตน้ ภาพท่ีมีความละเอียดมากกจ็ะมีความชดั
กวา่ภาพท่ีมีความละเอียดนอ้ย  

เราจะพบวา่ไฟลภ์าพเดียวกนัเม่ือนาํไปแสดงผลออกมาผา่นอุปกรณ์ท่ีต่างกนั กจ็ะส่งผลให้
ไดภ้าพท่ีออกมามีความคมชดัหรือความละเอียดไม่เท่ากนัได ้ เช่น ภาพบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ และภาพ
ท่ีพิมพจ์ากเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ เพราะขนาดพิกเซลหรือจุดเลก็ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดภาพมีขนาดท่ีไม่เท่ากนั
นัน่เอง 

ความละเอยีดของจอภาพ เป็นหน่วยท่ีใชว้ดัจาํนวนพิกเซลสูงสุดท่ีจอคอมพิวเตอร์สามารถ
ผลิตออกมาได ้ ซ่ึงความละเอียดของจอภาพนั้น เกิดข้ึนโดยวดีีโอการ์ดหรือการ์ดจอ และควบคุมการ



ทาํงานดว้ยซอฟทแ์วร์บน Windows ดงันั้นเราสามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดของจอภาพบน 
Windows ได ้เช่น 800x600 หรือ 1024x768  

ความละเอียด 1027x768 หมายถึง จาํนวนวดีีโอพิกเซลในแนวนอน 1024 พิกเซลและจาํนวน
วดีีโอพิกเซลในแนวตั้ง 768 พิกเซล 

ความละเอยีดของเคร่ืองพมิพ์ เป็นหน่วยท่ีใชว้ดัจาํนวนพิกเซลต่อน้ิว ซ่ึงจุดพิกเซลใน
เคร่ืองพิมพเ์ราเรียกวา่ ดอท (dot) ดงันั้นหน่วยท่ีใชว้ดัความละเอียดของเคร่ืองพิมพจ์ะถูกเรียกวา่ dpi 
(Dot per Inch) เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ซ่ึงมีขนาดของพิกเซลท่ีเท่ียงตรง มีความละเอียดในการพิมพท่ี์ 
600 dpi กแ็สดงวา่มีความสามารถพิมพไ์ด ้600 จุดทุก ๆ 1 น้ิว 

ความละเอยีดของอมิเมจเซตเตอร์ อิมเมจเซตเตอร์ (Imagesetter) คือ เคร่ืองพิมพท่ี์มีความ
ละเอียดสูงตั้งแต่ 1,200-4,800 dpi ซ่ึงผลิตจุดเลเซอร์ไดเ้ลก็มาก โดยสามารถวดัขนาดไดด้ว้ยหน่วยวดั
เป็นไมครอน (1 ส่วนลา้นเมตร หรือ 1 ส่วน 1000 มิลลิเมตร) 

 
1.3  การประมวลผลภาพคอมพวิเตอร์กราฟิกส์ 

ภาพท่ีเกบ็ในคอมพิวเตอร์นั้น มีวธีิการประมวลผลภาพ 2 แบบแตกต่างกนัไปตามแต่ละ
โปรแกรมดงัน้ี คือ 

1.3.1 การประมวลผลแบบ Raster  
               0เป็นการประมวลแบบอาศยัการอ่านค่าสีในแต่ละพิกเซล มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึง

วา่ Bitmap จะเกบ็ขอ้มูลเป็นค่า 0 และ 1 แต่ละพิกเซลจะมีการเกบ็ค่าสีท่ีเจาะจงในแต่ละตาํแหน่ง ซ่ึง
เหมาะกบัภาพท่ีมีลกัษณะแบบภาพถ่าย ซ่ึงสามารถใชเ้ทคนิคในการปรับแต่งสี และการใชเ้อฟเฟคต์
พิเศษใหก้บัภาพ แต่มีขอ้เสีย คือ ภาพท่ีไดจ้ะมีไฟลข์นาดใหญ่และเม่ือมีการขยายภาพใหใ้หญ่ข้ึน จะ
ส่งผลใหพิ้กเซลของภาพมีขนาดใหญ่ตามดว้ย เราจึงเห็นวา่ภาพจะไม่ละเอียดหรือแตกนัน่เอง 

                 การประมวลผลแบบ Raster ไดแ้ก่ ไฟลภ์าพ .TIF, .GIF, .JPG, .BMP และ .PCX 
เป็นตน้ โดยโปรแกรมท่ีใชท้าํงานกบัภาพ Raster คือ Photoshop, PhotoPaint และPaintbrush เป็นตน้ 

 
13.2 การประมวลผลแบบ Vector  

 เป็นการประมวลผลแบบอาศยัการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีสีและตาํแหน่ง
ของสีท่ีแน่นอน ฉะนั้นไม่วา่เราจะมีการเคล่ือนยา้ยท่ีหรือยอ่ขยายขนาดของภาพ ภาพกจ็ะไม่เสียรูปทรง
ในเชิงเรขาคณิต และความละเอียดของภาพจะไม่ลดลงดว้ย จึงทาํใหภ้าพยงัคงคมชดัเหมือนเดิม แม้



ขนาดของภาพจะเปล่ียนแปลงใหญ่ข้ึนหรือเลก็ลงกต็าม แต่มีขอ้เสียท่ีไม่สามารถใชเ้อฟเฟคตใ์นการ
ปรับแต่งภาพไดเ้หมือนกบัภาพแบบ Raster 

การประมวลผลภาพลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ภาพ .AI, .DRW ใชใ้นโปรแกรมการวาด
ภาพ Illustrator, CorelDraw ภาพ .WMF เป็นภาพคลิปอาร์ตในโปรแกรม Microsoft Word และภาพ 
.PLT ในโปรแกรมการออกแบบ AutoCAD 

 
1.4  ความรู้เกีย่วกบัเร่ืองสี 

สีท่ีเรามองเห็นรอบๆ ตวันั้น เกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีตาของเรารับแสงท่ีสะทอ้นมาจากวตัถุ
เหล่านั้น ซ่ึงความยาวของคล่ืนแสงท่ีแตกต่างกนั  จะส่งผลใหเ้รามองเห็นสีท่ีแตกต่างกนัดว้ย และ
สาํหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์นั้นจะมีการผสมสีท่ีเกิดจากแสงแสดงบนจอภาพ หรือการผสมหมึกสี
พิมพอ์อกมาทางเคร่ืองพิมพ ์

 
1.4.1   ความลกึของสี ( Bit Depth )  

คอมพิวเตอร์สามารถสร้างและแสดงสีในภาพไดเ้ป็นหลายลา้นสี ดงันั้น 
คอมพิวเตอร์จะมีวธีิการจดจาํและอา้งอิงค่าสีโดยอาศยัดชันีเป็นตารางสี ตวัอยา่งเช่น การ์ดจอท่ีสามารถ
แสดงสีได ้ 2  บิต   กจ็ะแสดงสีได ้4 สี เพราะเน่ืองจากคอมพิวเตอร์จะเกบ็ขอ้มูลใน 1 บิต ได ้2 ค่า คือ  0 
และ 1 เราจึงสามารถคาํนวณจาํนวนสีไดต้ามสูตร คือ  

 
 

เช่น การ์ดจอท่ีสามารถแสดงสีได ้24 บิต กจ็ะแสดงสีได ้= 224 = 16.7 ลา้นสี เป็นตน้ 
ปัจจุบนัเราจะพบวา่การแสดงผลภาพบนหนา้จอคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  สามารถ

แสดงสีไดต้ั้งแต่  16.7  ลา้นสีข้ึนไป  เน่ืองจากการ์ดจอส่วนใหญ่สามารถแสดงสีไดต้ั้งแต่ 24 บิตไป
จนถึง 32  และ 64 บิต 

 
1.4.2   โมเดลของสี ( Color  Model )   

โดยทัว่ไปแลว้สีต่างๆ ในธรรมชาติและสีท่ีถูกสร้างข้ึน จะมีรูปแบบการมองเห็น
สีท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงรูปแบบการมองเห็นสีน้ีเรียกวา่ “โมเดล (Model)” ดงันั้น จึงทาํใหมี้โมเดลหลายแบบ
ดงัท่ีเราจะไดศึ้กษาต่อไปน้ี คือ 

จาํนวนสีท่ีแสดงได ้= 2 ยกกาํลงัดว้ย จาํนวนบิต 



-           โมเดลแบบ HSB ตามหลกัการมองเห็นสีของสายตามนุษย ์
-       โมเดลแบบ RGB ตามหลกัการแสดงสีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
- โมเดลแบบ CMYK ตามหลกัการแสดงสีของเคร่ืองพิมพ ์
- โมเดล Lab ตามมาตรฐานของ CIE 

 
1.4.2.1 โมเดลแบบ HSB ตามหลกัการมองเห็นสีของสายตามนุษย์ 

เป็นลกัษณะพ้ืนฐานการมองเห็นสีดว้ยสายตาของมนุษย ์โมเดล HSB จะ
ประกอบดว้ยลกัษณะของสี 3 ลกัษณะคือ 

1. Hue เป็นสีของวตัถุท่ีสะทอ้นเขา้มายงัตาของเรา ทาํใหเ้ราสามารถ
มองเห็นวตัถุเป็นสีได ้ ซ่ึงแต่ละสีจะแตกต่างกนัตามความยาวของคล่ืนแสงท่ีมากระทบวตัถุและสะทอ้น
กลบัท่ีมีตาของเรา Hue ถูกวดัโดยตาํแหน่งการแสดงสีบน Standard Color Wheel ซ่ึงถูกแทนดว้ยองศา 
คือ 0 ถึง 360 องศา แต่โดยทัว่ๆ ไปแลว้มกัจะเรียกการแสดงสีนั้นๆ เป็นช่ือของสีเลย เช่น สีแดง สีม่วง สี
เหลือง 

 
2. Saturation คือสดัส่วนของสีเทาท่ีมีอยูใ่นสีนั้น โดยวดัค่าสีเทาในสีหลกั

เป็นเปอร์เซ็นตด์งัน้ีคือ จาก 0% (สีเทาผสมอยูม่าก) จนถึง 100% (สีเทาไม่มีเลย หรือเรียกวา่ “Full 
Saturation” คือสีท่ีมีความอ่ิมตวัเตม็ท่ี) โดยค่า Saturation น้ีจะบ่งบอกถึงความเขม้ขน้และความจางของ
สี ถา้ถกูวดัโดยตาํแหน่งบน Standard Color Wheel ค่า Saturation จะเพ่ิมข้ึนจากจุดก่ึงกลางจนถึงเส้น
ขอบ โดยค่าท่ีเส้นขอบจะมีสีท่ีชดัเจนและอ่ิมตวัท่ีสุด 

3. Brightness เป็นเร่ืองราวของความสวา่งและความมืดของสี ซ่ึงถูก
กาํหนดค่าเป็นเปอร์เซ็นตจ์าก 0% (สีดาํ) ถึง 100% (สีขาว) ยิง่มีเปอร์เซ็นตม์ากจะทาํใหสี้นั้นสวา่งมาก
ข้ึน 

1.4.2.2 โมเดลแบบ RGB ตามหลกัการแสดงสีของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
โมเดล RGB เกิดจากการรวมกนัของสเปกตรัมของแสงสี แดง (Red),   

เขียว (Green), และนํ้าเงิน (Blue) ในสดัส่วนความเขม้ขน้ท่ีแตกต่างกนั โดยจุดท่ีแสงทั้งสามสีรวมกนัจะ
เป็นสีขาว นิยมเรียกการผสมสีแบบน้ีวา่ “Additive” แสงสี RGB มกัจะถูกใชส้าํหรับการส่องแสงทั้งบน
จอภาพทีวแีละจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสร้างจากการท่ีใหก้าํเนิดแสงสีแดง สีเขียว และสีนํ้ าเงิน ทาํใหสี้ดู
สวา่งกวา่ความเป็นจริง 



1.4.2.3 โมเดลแบบ CMYK ตามหลกัการแสดงสีของเคร่ืองพมิพ์ 
โมเดล CMYK มีแหล่งกาํเนิดสีอยูท่ี่การซึมซบั (Absorb) ของหมึกพิมพ์

บนกระดาษ โดยมีสีพ้ืนฐานคือสีฟ้า (Cyan), สีบานเยน็ (Magenta), และสีเหลือง (Yellow) โดยเรียกการ
ผสมสีทั้ง 3 สีขา้งตน้วา่ “Subtractive Color” แต่สี CMYK กไ็ม่สามารถผสมรวมกนัใหไ้ดสี้บางสี เช่น 
สีนํ้ าตาล จึงตอ้งมีการเพ่ิมสีดาํ (Black) ลงไป ฉะนั้นเม่ือรวมกนัทั้ง 4 สี คือ CMYK สีท่ีไดจ้ากการพิมพ ์
จึงจะครอบคลุมทุกสี 

1.4.2.4  โมเดลแบบ Lab ตามมาตรฐานของ CIE 
โมเดล Lab เป็นค่าสีท่ีถูกกาํหนดข้ึนโดย CIE (Commission 

Internationale d’ Eclarirage) ใหเ้ป็นสีมาตรฐานกลางของการวดัสีทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสีใน RGB 
และ CMYK และใชไ้ดก้บัสีท่ีเกิดจากอุปกรณ์ทุกอยา่งไม่วา่จะเป็นจอคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์ เคร่ือง
สแกนและอ่ืนๆ ส่วนประกอบของโหมดสีน้ีไดแ้ก่ 

- L หมายถึง  ค่าความสวา่ง (Luminance) 
- A หมายถึง ส่วนประกอบท่ีแสดงการไล่สีจากสีเขียวไปยงัสีแดง 
- B หมายถึง ส่วนประกอบท่ีแสดงการไล่สีจากสีนํ้ าเงินถึงสีเหลือง 

 
1.4.3   ระบบสีทีถู่กกาํหนดขึน้พเิศษ 

เป็นระบบสีท่ีถูกสร้างข้ึนมาใชใ้นงานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และอยูน่อกเหนือ 
จากโมเดลของสีทัว่ไป ดงัน้ี 

- Bitmap ประกอบดว้ยค่าสีเพียง 2 สี คือสีขาวและสีดาํ ใชพ้ื้นท่ีในการเกบ็
ขอ้มูลเพียง 1 บิต งานท่ีเหมาะสาํหรับ Bitmap คืองานประเภทลายเส้นต่าง ๆ เช่น เคร่ืองหมาย และโลโก ้

- Gray Scale ประกอบดว้ยสีทั้งหมด 256 สี โดยไล่สีจากสีขาว สีเทาไป
เร่ือยๆ จนทา้ยสุดคือสีดาํ ใชพ้ื้นท่ีในการเกบ็ขอ้มูล 8 บิต 

- Duotone เป็นโหมดท่ีเกิดจากการใชสี้เพียงบางสีมาผสมกนัใหเ้กิดเป็น
ภาพ เรามกัจะเห็นการนาํไปใชใ้นงานส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการใชภ้าพ 2 สี เป็นตน้ 

- Indexed color ถึงแมบ้างภาพจะมีสีไดถึ้ง 16.7 ลา้น แต่ส่วนใหญ่จะใช้
ไม่ถึง ในกรณีท่ีเราตอ้งการลดขนาดไฟลภ์าพกอ็าจใชโ้หมดน้ี ซ่ึงจะทอนสีใหเ้หลือใกลเ้คียงกบัท่ีตอ้งใช ้
โดยไม่มีผลกบัคุณภาพของภาพ 



- Multichannel เป็นโหมดสีท่ีถูกแสดงดว้ย Channel ตั้งแต่ 2 Channel ข้ึน
ไป ใชป้ระโยชน์มากสาํหรับงานพิมพ ์โดยเฉพาะกรณีการพิมพท่ี์สัง่ใหพิ้มพสี์พิเศษ 

 
1.5 ประโยชน์ของงานคอมพวิเตอร์กราฟิกส์ 

1.5.1  คอมพวิเตอร์กราฟิกส์กบัการช่วยสอน 
ปัจจุบนัภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไดช่้วยส่ือความหมายในการสอน หรืออธิบาย

เน้ือหาในเร่ืองท่ีซบัซอ้นใหผู้เ้รียนเห็นภาพแลว้เขา้ใจไดง่้ายยิง่ข้ึน ซ่ึงเราเรียกส่ือการสอนเหล่าน้ีวา่ 
โปรแกรมช่วยสอน CAI (Computer Aided Instruction) เช่น โปรแกรมช่วยสอนการทาํงานของ
เคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล โปรแกรมช่วยสอนทางการแพทย ์ และโปรแกรมช่วยสอนทางดา้น
วทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 

1.5.2 คอมพวิเตอร์กราฟิกส์กบัการออกแบบ 
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในงานออกแบบ หรือท่ีเรียกวา่ CAD (Computer Aided 

Design) เป็นการใชโ้ปรแกรมช่วยออกแบบและสร้างช้ินงานจาํลองก่อนท่ีจะสร้างงานจริง ซ่ึงช่วยเรา
ปรับแต่งและแกไ้ขไดก่้อนทาํงานจริง เพ่ือช่วยลดความผดิพลาด เวลา ค่าใชจ่้าย และไดผ้ลงานตรงกบัท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ โปรแกรมการออกแบบในงานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม เป็นตน้  

1.5.3 คอมพวิเตอร์กราฟิกส์กบักราฟและแผนภาพ 
เป็นการใชโ้ปรแกรมสาํหรับสร้างกราฟและแผนภาพ เพ่ือแสดงขอ้มูลทางดา้น

สถิติและงานวจิยั เช่น กราฟเส้น กราฟวงกลม และกราฟแท่ง เป็นตน้ 
1.5.4    คอมพวิเตอร์กราฟิกส์กบังานศิลปะ 

เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการวาดภาพ ระบายสี และใส่แสงเงา ซ่ึงมีขอ้ดีตรงท่ีเรา
สามารถลบและแกไ้ขในส่วนการทาํงานท่ีผดิพลาดไดต้ามตอ้งการ โดยไม่ทาํใหเ้สียเวลาและไม่
ส้ินเปลืองวสัดุเหมือนกบัการวาดภาพบนกระดาษ หรือผนืผา้ใบแบบสมยัก่อน 

1.5.5    คอมพวิเตอร์กราฟิกส์กบัการทาํภาพเคลือ่นไหว 
เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ท่ีใชใ้นการออกแบบและกาํหนดใหเ้กิดการเคล่ือนไหว 

หรือเรียกวา่ Computer Animation เช่น การ์ตูน และภาพยนตร์นิยายวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
ประยกุตส์ร้างเป็นเกมท่ีเนน้ความเสมือนจริงมากยิง่ข้ึนดว้ย 

 
 



1.5.6   คอมพวิเตอร์กราฟิกส์กบัการประมวลผลภาพ ( Image Processing)  
เป็นการประมวลผลภาพท่ีไดจ้ากการสแกนหรือถ่ายภาพ ใหป้รากฏบนหนา้

จอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นการรับสีและแสงเงาท่ีอยูบ่นภาพและวตัถุ มาประมวลผลเป็นขอ้มูลในรูปแบบ
ดิจิตอล จากนั้นแสดงเป็นภาพบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ เราจะพบไดใ้นการสแกนภาพ การถ่ายภาพผา่น
ดาวเทียม และการเอก็ซเรย ์เป็นตน้ 

 
1.6 อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในงานกราฟิกส์ 

เน่ืองจากคอมพิวเตอร์สามารถนาํมาใชป้ระโยชน ์ ในการสร้างงานกราฟิกส์ไดห้ลายประเภท
ดงันั้นจึงมีอุปกรณ์มากมายท่ีถูกนาํมาใชร่้วมกบัโปรแกรมต่างๆ ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานกราฟิกส์ท่ีพบ
เห็นกนับ่อยๆ มีดงัน้ี 

 
1.6.1  อุปกรณ์ในการนําเข้า (Input Devices)   เช่น 

- สแกนเนอร์ (Scanner) 
เป็นอุปกรณ์ท่ีใชอ่้าน หรือสแกนขอ้มูลหรือภาพถ่ายบนเอกสารเขา้ไปในเคร่ือง 

โดยใชแ้สงส่องกระทบวตัถุใหส้ะทอ้นไปตกบนตวัรับแสงทีละแถว ซ่ึงขอ้มูลจะถูกแปลงเป็นจุดเลก็ๆ 
ในแบบดิจิตอลเขา้ไปเกบ็ในเคร่ืองพีซี เม่ือตน้กาํเนิดแสงและตวัรับแสงเล่ือนไป ภาพท่ีไดจ้ะเป็นส่วน
ต่าง ๆ ของภาพ ต่อเน่ืองกนัไปทีละแถวของจุดจนกวา่จะสุดภาพ 

- กล้องดจิติอล (Digital Camera) 
เราสามารถถ่ายภาพในรูปแบบดิจิตอล ท่ีมีความละเอียดสูงโดยตรงจากกลอ้งถาย

ภาพดิจิตอล ถึง 3-4 ลา้นพิกเซลข้ึนไป ซ่ึงเหมาะกบัการใชง้านกราฟิกส์ 
- จอสัมผสั (Touch Screen) 

เป็นหนา้จอท่ียอมใหผู้ใ้ชใ้ชน้ิ้วช้ีท่ีหนา้จอ เพ่ือเลือกเมนูบนหนา้จอได ้งานท่ีนิยม
ใชห้นา้จอแบบทชัสกรีน เช่น เคร่ือง ATM (Automate Teller Machines), ร้านขายยา, และซูเปอร์มาร์เกต็ 

- ปากกาแสง (Light Pen)  
เป็นอุปกรณ์รับขอ้มูลท่ีทาํงานดว้ยการตรวจจบัแสงบนหนา้จอ CTR ของ

คอมพิวเตอร์ ใชใ้นการคลิกเลือก และวาดบนหนา้จอเหมือนการใช ้Touch Screen แต่จะทาํงานดว้ยการ
ตรวจจบัแสงซ่ึงใชก้บัจอ CTR เท่านัน่ ไม่สามารถทาํงานกบัจอ LCD หรือ Projector ได ้

 



- กระดานกราฟิกส์ (Graphics Tablet)   
เป็นอุปกรณ์ท่ีรองรับการวาดภาพ ซ่ึงสามารถทาํงานกบัคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยตรง 

สนบัสนุนกบัโปรแกรมกราฟิกส์ต่างๆ เช่น Photoshop, Illustrator เป็นตน้ จึงทาํใหเ้ราสามารถวาดภาพ 
และแกไ้ขภาพได ้ ซ่ึงจะแสดงผลเป็นภาพอยูบ่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็นหนา้จอ TFT 
เหมือนเคร่ือง Tablet PC ซ่ึงเราสามารถวาดภาพอยูบ่นหนา้จอแสดงผลไดโ้ดยตรง 

 
1.6.2 อุปกรณ์ในการแสดงผล (Output Devices)   เช่น 

- เคร่ืองพมิพ์ (Printer) 
เคร่ืองพิมพท่ี์ใชแ้สดงผลงานลงบนกระดาษไดท้ั้งตวัอกัษรและรูปภาพ ปัจจุบนัมี

ใหเ้ลือกหลายแบบเพ่ือการนาํไปใชง้านต่างกนั ดงัน้ี 
* เลเซอร์พรินเตอร์ 

ทาํงานโดยการยงิลาํแสงเลเซอร์ เพ่ือจดัเรียงผงหมึกใหเ้กิดเป็นภาพท่ี
ตอ้งการ จากนั้นกใ็ชแ้รงดนัและความร้อนผลกัใหห้มึกจบัตวัติดกบัเน้ือกระดาษ ผลลพัธ์จะมีความ
ละเอียดมากท่ีสุด และมีความเร็วสูงสุดในบรรดาเคร่ืองพิมพท์ั้งหมด เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์มี 2 แบบ คือ 
ขาว/ดาํ และสี ซ่ึงแบบขาว/ดาํ จะมีราคาอยูท่ี่หม่ืนกวา่บาท นิยมใชใ้นงานพิมพเ์อกสารในสาํนกังาน  
ส่วนแบบสีจะมีราคาอยูท่ี่แสนกวา่บาท ซ่ึงเหมาะกบังานกราฟิกส์ชั้นสูง 

* องิค์เจต็พรินเตอร์ (Inkjet Printer) 
ใชห้ลกัการพน่หมึกผา่นทางท่อพน่หมึกเลก็ โดยใหเ้กิดจุดสีเลก็ๆ เรียง

ต่อกนัจนเกิดเป็นภาพ จะมีความละเอียดนอ้ยกวา่เลเซอร์นิดหน่อย ราคาเคร่ืองถูก แต่หมึกแพง และพิมพ์
ชา้กวา่เลเซอร์จะเหมาะสาํหรับงานสี อาร์ตเวร์ิค ส่ิงพิมพ ์และถ่ายสต๊ิกเกอร์ หากจะใชพิ้มพง์านเอกสาร
สาํนกังานทัว่ไปท่ีเป็นสีขาวดาํ ราคาหมึกต่อแผน่จะสู้ใชเ้คร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ไม่ได ้ อีกทั้งความละเอียด 
และความเร็วนอ้ยกวา่มาก 

* ดอตเมทริกซ์พรินเตอร์ (Dot Matrix Printer) 
จะใชห้วัเขม็กระแทกลงบนแผน่หมึกคาร์บอน ทาํใหเ้กิดรอยหมึกเป็น

ขอ้ความและภาพ ดอตเมทริกซ์เป็นพรินเตอร์ท่ีมีความละเอียดตํ่า ราคาหมึกถูก ราคาเคร่ืองปานกลาง แต่
พิมพช์า้และมีเสียงดงั ไม่ค่อยนิยมใชใ้นปัจจุบนั แต่มีประโยชน์ในดา้นการทาํกระดาษไขสาํหรับงาน  
โรเนียวเอกสารและการพิมพโ์ดยซอ้นกระดาษ Carbon (แต่ยงัมีการใชง้านอยูเ่ป็นจาํนวนมากใน
หน่วยงานราชการทัว่ไป) 



* พลอ็ตเตอร์ (Plotter) 
เป็นอุปกรณ์ท่ีใชว้าดภาพบนกระดาษ โดยการรับคาํสัง่จากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ แต่จะทาํงานแตกต่างจากพรินเตอร์ตรงท่ีพลอ็ตเตอร์จะวาดภาพโดยการวาดเป็นเส้น ดว้ย
ปากกาแต่ละสีวาดผสมกนั ส่วนเคร่ืองพิมพจ์ะพิมพล์งมาเป็นจุดสีคละกนัทาํใหเ้รามองดูเกิดเป็นภาพ เรา
จะใชพ้ลอ็ตเตอร์ในการวาดแบบอาคาร หรือแบบทางวศิวกรรม ท่ีถูกสร้างดว้ยโปรแกรมออกแบบต่างๆ  

 
1.7    การพมิพ์ภาพในคอมพวิเตอร์กราฟิกส์ 

17.1 ความละเอยีดของเคร่ืองพมิพ์ 
เราใชห้น่วยวดัความละเอียดของเคร่ืองพิมพด์ว้ย จาํนวนจุดพิกเซลต่อน้ิว เรียกวา่ dpi 

(Dot per Inch) ตวัอยา่ง เช่น เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ จะมีความละเอียดในการพิมพท่ี์ 600-1,200 dpi  
1.7.2 รูปแบบการพมิพ์ภาพ 

- การพมิพ์ภาพแบบฮาล์ฟโทน ( Half Tone) 
ฮาลฟ์โทน คือ เฉดสีเทาท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของจุดสีดาํ เช่น สีเทาเขม้จะเกิด

จากพ้ืนแบค็กราวน์สีดาํทึบแต่เวน้พ้ืนสีขาวไวเ้ลก็นอ้ย เม่ือมองดูโดยรวมกจ็ะเห็นเป็นสีเทาเขม้ ดงันั้น
สรุปไดว้า่ การพิมพแ์บบฮาลฟ์โทนกคื็อ การพิมพภ์าพขาว-ดาํ โดยจะมีการไล่เฉดสีเทาตามสดัส่วนของ
สีท่ีเขม้และอ่อนนัน่เอง 

สาํหรับจุดสีฮาลฟ์โทนท่ีรวมกลุ่มกนั จะถูกเรียกวา่ เซลลฮ์าลฟ์โทน ซ่ึงอาจจะ
รวมกลุ่มกนัในรูปแบบของตารางส่ีเหล่ียม  วงกลม  รูปเคร่ืองหมายบวก หรือรูปโลโกเ้ลก็ๆ  

ความละเอียดของฮาลฟ์โทนสามารถวดัไดเ้ป็นจาํนวนเส้นต่อน้ิว (lpi : Line per  
Inch) ซ่ึงสามารถคาํนวณหาขนาดเซลลฮ์าลฟ์โทนไดด้งัน้ี 

 

 
 

                        
ตวัอยา่งเช่น เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์มีความละเอียดของเคร่ืองพิมพ ์ 300 dpi สามารถ

พิมพด์ว้ยความถ่ี 100 lpi จะทาํใหเ้ราทราบไดว้า่เคร่ืองพิมพส์ามารถสร้างเซลลฮ์าลฟ์โทนไดข้นาด 3x3 
กริด หรือมีจาํนวน 9 จุดนัน่เอง ซ่ึงเราจะเห็นไดถ้า้ฮาลฟ์โทนท่ีมีจาํนวนจุดท่ีนอ้ยกจ็ะทาํใหภ้าพมีความ
ละเอียดมากข้ึนดว้ย 

ขนาดของเซลลฮ์าลฟ์โทน = ความละเอียดของเคร่ืองพิมพ/์ความถ่ีของเส้น 
จาํนวนจุดในเซลลฮ์าลฟ์โทน = ขนาดของเซลลฮ์าลฟ์โทน ยกกาํลงัสอง 



ปกติการพิมพด์ว้ยอิมเมจเซตเตอร์โดยส่วนใหญ่จะใชค้วามละเอียด 2400 dpi 
และใชค้วามถ่ี 150 lpi จะทาํใหไ้ดเ้ฉดสีเทา 256 ค่าสี ซ่ึงระบบการพิมพอ์นุญาตใหเ้ราใชสี้ไดสู้งสุด 256 
สีเท่านั้น แต่สามารถเลือกใชค้วามถ่ี lpi ได ้

 

 
 
 

256 สี  =  ขนาดฮาลฟ์โทน 16x16 หรือ 16 ยกกาํลงัสอง 
ค่าความถ่ี = ความละเอียดของเคร่ืองพิมพ ์/ 16 (เป็นขนาดอาลฟ์โทนท่ีมีค่าสี 256 สี) 

สาํหรับเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ท่ีมีความละเอียด 1200 dpi เราไม่สามารถพิมพด์ว้ย
ความถ่ี 75 lpi เพ่ือใหไ้ดสี้เทา 256 สีได ้ เพราะจะทาํใหไ้ดข้นาดฮาลฟ์โทนท่ีใหญ่จนตอ้งสูญเสีย
รายละเอียดของภาพไป ดงันั้นเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ท่ีเราใชง้านกนัอยูท่ ัว่ไปจะใชค่้า lpi ท่ีสูงข้ึน เพ่ือ
ตอ้งการรักษารายละเอียดของภาพ และสีท่ีออกมาสามารถยอมรับได ้ซ่ึงเราอาจจะปรับมาใชค้วามถ่ี 180 
lpi และมีระดบัสีเทาได ้44 สี แต่จะไดภ้าพท่ีออกมาคมชดั 

 
- การพมิพ์สี  

การกาํเนิดภาพจากเคร่ืองพิมพสี์ของโรงพิมพจ์ะใชห้ลกัการของโมเดลสี CMYK 
ซ่ึงจะต่างจากการกาํเนิดภาพบนจอภาพท่ีใชโ้มเดลสี RGB ดงันั้นก่อนจะส่งภาพไปโรงพิมพเ์ราควรจะ
เขา้ใจหลกัการพิมพภ์าพสี ซ่ึงเรียกวา่การพิมพ ์4 สี 

การพิมพภ์าพ 4 สี จะใชห้ลกัการเดียวกบัการพิมพแ์บบฮาลฟ์โทน ซ่ึงจะมีการ
สร้างจุดสี ความถ่ีเส้น เหมือนกนั แต่จะทาํแยกกนัพิมพที์ละสี 4 คร้ัง ตามโมเดลสี CMYK ในการทาํ
เพลทหรือแม่แบบในการพิมพจ์ะมีการสร้างฮาลฟ์โทนใหก้บัแต่ละเพลทสี โดยจุดสีใน 4 เพลทสีนั้นจะ
ไม่มีการวางซอ้นเหล่ือมกนั ดงันั้นเม่ือเราพิมพภ์าพลงบนกระดาษผา่นทีละเพลทสี จนครบทั้ง 4 สี 
CMYK จะเกิดจุดสีกระจายเรียงกนับนภาพ โดยไม่ซอ้นเหล่ือมกนั เม่ือเรามองดูเมด็สีท่ีเรียงกนัอยูน่ั้น    
จะหลอกตาทาํใหเ้รามองเห็นเป็นสีต่างๆ และเกิดข้ึนเป็นภาพ 

- การแปลงโมเดลสีของภาพ 
ก่อนจะนาํภาพไปพิมพ ์ เราจะตอ้งตรวจสอบวา่กราฟิกส์ท่ีสร้างไวน้ั้นเป็นโมเดล

สี CMYK หรือไม่ เพ่ือจะทาํใหส้ามารถแยกสี และพิมพภ์าพออกมาไดสี้ท่ีถูกตอ้ง 
- สีในกระบวนการพมิพ์ปกต ิ(Process Colors) 

เป็นสี CMYK ท่ีใชใ้นกระบวนการพิมพป์กติตามท่ีไดแ้ยกสีไวน้ัน่เอง 
 



- สีทีใ่ช้เฉพาะที ่(Spot Colors) 
เป็นสีท่ีถูกผสมก่อนสี CMYK ซ่ึงในกระบวนการพิมพสี์น้ี จะถูกพิมพผ์สมลงไป

ก่อน แลว้ค่อยพิมพต์ามดว้ยสี CMYK ซ่ึงเราจะตอ้งทาํเพลทหรือแม่แบบเพ่ิมข้ึนมาอีก 1 แผน่ ตาม
จาํนวนสีท่ีใช ้ดงันั้นจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํเพลทแม่แบบเพ่ิมเติม และมีความซบัซอ้นในการผสม
สีและควบคุมสียากยิง่ข้ึน แต่จะทาํใหเ้ราสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีเอฟเฟคตแ์ปลกใหม่มากข้ึน เช่น การใชสี้ 
Spot เป็นขอ้ความสีทอง Bestseller อยูบ่นหนา้ปกหนงัสือท่ีขายดี ซ่ึงจะทาํใหก้ราฟิกส์บนปกหนงัสือดู
น่าสนใจและมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 
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	               เป็นการประมวลแบบอาศัยการอ่านค่าสีในแต่ละพิกเซล มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Bitmap จะเก็บข้อมูลเป็นค่า 0 และ 1 แต่ละพิกเซลจะมีการเก็บค่าสีที่เจาะจงในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งเหมาะกับภาพที่มีลักษณะแบบภาพถ่าย ซึ่งสามารถใช้เทคนิคในการปรับแต่งสี และการใช้เอฟเฟคต์พิเศษให้กับภาพ แต่มีข้อเสีย คือ ภาพที่ได้จะมีไฟล์ขนาดใหญ่และเมื่อมีการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น จะส่งผลให้พิกเซลของภาพมีขนาดใหญ่ตามด้วย เราจึงเห็นว่าภาพจะไม่ละเอียดหรือแตกนั่นเอง
	 เป็นการประมวลผลแบบอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีสีและตำแหน่งของสีที่แน่นอน ฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีการเคลื่อนย้ายที่หรือย่อขยายขนาดของภาพ ภาพก็จะไม่เสียรูปทรงในเชิงเรขาคณิต และความละเอียดของภาพจะไม่ลดลงด้วย จึงทำให้ภาพยังคงคมชัดเหมือนเดิม แม้ขนาดของภาพจะเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ตาม แต่มีข้อเสียที่ไม่สามารถใช้เอฟเฟคต์ในการปรับแต่งภาพได้เหมือนกับภาพแบบ Raster
	โมเดล CMYK มีแหล่งกำเนิดสีอยู่ที่การซึมซับ (Absorb) ของหมึกพิมพ์บนกระดาษ โดยมีสีพื้นฐานคือสีฟ้า (Cyan), สีบานเย็น (Magenta), และสีเหลือง (Yellow) โดยเรียกการผสมสีทั้ง 3 สีข้างต้นว่า “Subtractive Color” แต่สี CMYK ก็ไม่สามารถผสมรวมกันให้ได้สีบางสี เช่น สีน้ำตาล จึงต้องมีการเพิ่มสีดำ (Black) ลงไป ฉะนั้นเมื่อรวมกันทั้ง 4 สี คือ CMYK สีที่ได้จากการพิมพ์ จึงจะครอบคลุมทุกสี
	เป็นการใช้โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟและแผนภาพ เพื่อแสดงข้อมูลทางด้านสถิติและงานวิจัย เช่น กราฟเส้น กราฟวงกลม และกราฟแท่ง เป็นต้น




